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Vir^im met Hijloryen , ende kppere Platen ; als oocl{^

Latijnfche, ende l^edtrlamfche Verfien van

Mr. C O R N. B O y.

In defen tweeden Druck op vcrfchejde

plaetfchen vermeerdert ^^—^^

Tot Dordrecht , gedruckfhy Hendrichjim Efch

^oor Jafper GoriflTz. Boeck-verkooper , wonende b

deWijnbrughindeGntfioen. j^r -j J64i*
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^ E N D E

I^oningIicJ{e Trin^e/jc,

AVGVSTA MARIA
van groot Bretagno,

Tm^eJ^e van Orange.

Tioorlmhtige ^ ende Hoogh-geboren

Princesse,

Nder het algemeene ge-

luck-wenfchen_, over

het verheven Houwe-
lick^datUweKoning-

licke Hoogheytr aen-

gaet met fijn Princelicke Hoogheytr'

varu Orango, ende het Keyferhck

geflacht van Naflau : en hebbe ick al-

leen niet konnen ftil fwijgen , maer
de algemeene vreughf, met mijne

bv-
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bylbndero, willen vergefelfchap-

pen_,. Ende gelijck eertijts niet ge-

oorlofc en was voon. de Koningen^

van Perflien te verfchijnen fonderge-

fchencken_> : foo vouge ick by do
vreughdige geluck-wenfchinge defe

vrucht van mijn penne over de Wt-
nementheyt des Vrouwelicken., ge-

llachts; een geringe gave, (wantwie
zoude yutUweKoninglicke Hoog-
heyt waerdigli konnen bybrengen?)

maer in de welcke uyt-gebeelt wer-
den de Wtnemende , ende Hoogh-
dravende Deughden^ vanUwe Ko-
ninalicko Hoo^heyts Voor-ouders,

waer van wy oock tot roem», ende

welvaren van ons Vaderlantr de erf-

fcnifTe in Uwe Koninglicko Hoog-
hcy u lia-facen verwachten

;
dewijl,

gelijckeen Latijns Poëetwel feydt,

de vrome Arenden geen maffe Duy-
ven
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ven voort en brengen-, . Wie en is

niet bekent de kloeckmoedigheytr

van de koninginno Henriette
M A R I E , U.K.H. Vrouw-moeden,,

die haer beyde ouders Henrklf^de Groo-

/er , dien onvertfaeghden_, oprechtei:.

van hetbonvaliigh Vrancrijck, ende

Marie de' Medici (dochter van

Pranfefcoy Groot hercogh vmTofcd?)a)

niet alleen met naenfL., maer metter

daet uyt en beeldt-^? Heeft niet do
Hoogh-gemelte Koninginne , U. K.

H. Grootemoeden., zijnde Regente

van Vrancrijck, het gantfche Rijck

onder de minderjarigheyt van haren

fone Louis den XIII, niet tegenftaende

de oproerigheytr van eenigeCroo-

ten, recht geftiert, ende den Hoogh-

gemelten haren fone vredeHck over-

gegeven^ ? Wt welcke lofFelicke re-

geringe , wy mede dat voordeel on-
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der andere gcaocKcn hebberL., dat
haer Majefteytr een groote fommo
penningen dit Lantr by den grooten
Koning verftreckt-', door een onge-
hoorde mildadighey t heeft quij t ge-
fcholden. lek en behoiive hier geen
gewagh te maken_ van andero Ko-
ninginnen_>, Voor-faten.,, ende Ver-
wanteru van Uwe Koninglicko
Hoogheyt

: alloo der felviger^groote

daden in dit Bouck befchreven zijn.

Waerom ickhope, dat het U.K.H.
aengenaem zal wefen_ , die ick hiec
benevens wenfche alle geJuck-fahge
voorfpoef, ende te bli j verL. de Wt-
nemenfte ondec. alle de PnnceflTen

.

Uwe Koninglicke Hoogheyts
ootm. dienaer

Joh. V a n B e V e r vv II c k.
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Haro Koninghlijcko

HOOGHEYT,
de

TRIN C ES S E VAN
O K -^1 N G E.

PRin9efle , Konwghs KJnt, ons Prinftn weerde Brttyh

Die in V reynenfchoot heel Neerlandts hopeflu^ft ,

Op Vis't dat wyfien , tot V is*t dat wy kpmen^,

Tertrijltvy 't Vrouwen-fchilt hier hebben aengenomen t

En als ten ftrijdegaen , en dagen in het lelt

Al wiefich tegen K> en alle l'nmtren fielt .

Godin , Ghy T^jt alleen , daer wy ons of> vmrouwM^t

M waer 't Bellona leet , al [oude 't ?aüat rouwen .

De Schaduw* Vwergunfi is ons in defen meer »

Ms haergeducht gewelt , enfchrickelick^geweer .

Dat is hier niet van doen , al watter wertgeflreden^*

Wert door depengedaen , en mette ware reden .

Die lijdt wel tegenfiant , maer wert noyt overhecrt .

Die wert wel aengetaft , maer nimmermeer verfeert .

P Hoogheyt fie ons aen . Pf^y fuüen ons xerfoeyen^ .

Indien ons woorden niet in waerheyt overvloeyen .

Indien de weerde Vrouw , dat Godes even-bedt ,

Daer van den hooghfienglants in ugeftchte fpeelt ,

J^et leugen wert ge^iert , en meerder aen-geprefe»^t

Ms fy
bthoort te T^ijn , ofanders kpnde wefen .

y Kjminghlicken aerdt vint Ghy hieraf^gemntU .

Hierfiaender veel , daer van u Hooghe\t neder daelt .

Die blincken als de fon , in 't midden van defierren ,

Daer op ons oogh k/idwdmt , ons tongen in verwerren .

* 4 i>'«
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DieVdehakenssijjn . daer na ChyfeylenfuU ,

Om Vin tegenfpoet. teJiijven metgedult

,

In weelde , wijs te :(ijn ; in hoogheyt , goedertieren

,

Soo doende . fuHmVons Vrye Landen vieren ,

En Ghy fult zjjngeducht , en werden hoogh- bedaeght ,

Injpijt van mtnigh hooft , dat kfoon of mijt(r draeght •

Uwe Koninghlicke Hoogh*.
onderdanige Dienaer

C, Boy.
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Opdo
TITEL-PLAET

A E H DEN
L E S E %.

GHy die hierfiet een Vrouw in voUet eeren pronckjn

Van mannen hooghReviert, van mannc hoogh befchonckeni^

Gepelt , gdijckjnm plagh teJlelJen een Godin ,

jils Paüas in deifkxij^^ als Venus in de min ,

AU Vejia voor de i^ercüj., als Themis voor defalen

Daer msnfchengaen te recht en hare wetten halen .

Kj>m , weetje noch denfin , ofwel de reden niet

,

Leeft wat de Schrijverfeght , tn hoort hoe dit gefchiet .

Wyfchrijven van de Vrouw , en om alsfonder lefen

Een sder kond te doen hoefy hitr tvertgeprefen ,

Soo toonen wy niet meer , als op een eenigh hladt ,M wat den heelen Bouckjnfyne leden vat .

IN drien is hy gedeelt . Het eerftelaet ons weten

IVat :{iele , wat eengeeft in Vrouwen isgefeten;

Teweten , van eenfiofen van een heter aerdt

Als immer heeftgewoont in luyden van dm bacrt,

Hierom tvert fv gefet en in de lucht verheven •

Hierom wert haer een l^roon van Engelengegeven ,

Diefy hier wertgdijck^, en minder niet beroemt

,

Om datfe van een Beeftgeen menfche wasgenoemt •

Dat heeft mijn Vrientgeroert , enfynepen bewogen ,

Om dat hy oockjhetfogh van Vrouwen hadtgefgen .

Dat heeft my opgeweckt engaende mêgtmaeckt
Tot dichten , dat ickjangh tevmn badt geftaeckf .

Ons wit is nietgeweeft , tereere van de Wijven ,

Soo wijdt en :(ijdt tegaen ,foodtcken bouck tefchrijven

:

Maerfiet , wanneer eenpeen , datyemantgeeft defpoor ,

Aen '/ hollen isgeraeckt, dan breecktet door en dm ,

*
5: E»
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Em vUeght al waer het msgh :foogm mtttepennen ,

Wanmtrmen haer befcetght .fyfchijnen oock.te rennen ,

de loop te T^ijn - felfs hy die haer gebiedt

Wert als met een t erruckj , en is haer mee^er niet

,

Degroote Bevervvijck , diefich maergingh verlegen

Ttfchrijven U eerp deel , heeft meerder lujlgekregen ,

'En my met'hemgeleyt ,'alwaer hy vorenginghy

Daer heeft hy oock_geaült dat my de lufibevingh ,

Ve lufl omfoet te y(ijn , en op de VroutD te[pelen ,

Al hadt iek ander (vertk^/$ en kpn my niet vervelen

»

Sv , die de mannen haerdt , heeft mannen-lofverdient *

Al wiemy niet geloop ,geloove mijnen Vrient .

N4 dit hy heeft betoont dat Vroumn menfehen waren ,

En waerdigh konden met Engelen te paren

,

Soo witrdt hy haejlgetvaer , dat op een Vroutven-beeU

Hel oogt van de Man met volle lujlenfpeelt

.

Hy volght ahvaer de Vrowvhem was gegatn te voren ,

En leerter datfe tras tot alle kpnj^ geboren

Tot alle metenfehap , die oyt en oyt een man

Op aerden hadt gelem » op aerden leeren k<tn •

Hv gaet de tverelt door , en vim in aüe landen

Dat by de Vrontven X^tjn de dapperjïe verjïanden

.

lae , du vry meerder is , hy leert , hy tviffl , hyfeyty

Dat bv de Vrouw degront van k})n(\en is gelen

.

Hv laet de mannen *tgout in't rijcks fVeJienfoecken ,

Maervmt dewijjlieyt hier bv Vrouiven in de botcken .

Hy V /«I dat ki'renfelfs , de wolïe mettet vlas

Der Vrouiven eerfle vont , der Vrowven reedtfel waS •

V.n noch al meer als d u , daerfyne volle bladen

Tot 't enidevan U begin mé werden overladen ,

Hy U(e die het lufi . de Vrouw , in onfe plaet ,

Diefchtjnt htm eer te doen , oock daer de ke'-fer flaet

,

En haer de kroonene^ght ; daer Marsfyn feilen degen

Voor haer ter aerde werpt , en wacht van haer denfegen .

Daer ick,> en een met my , die oock^fyn kpf>f^e biet ,

Voor haer ttt^dicnpf\ae , geljcketnyderfm .
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Dit hthhm ttygedaen , om aen de Mans te toomn
Dat Vrouwen T^ijn btquaem te klimmen op de throonen ,

Te heerfchen in een rijck^, tefitten in*t gerecht ,

Te trecken in het velt , te treden in'
t
gevecht .

Te doen , dat immermeer de kloei^ffe mannen deden ,

Ofdoor een hartgetvelt , ofmet eenfachte redtn

.

Ofdoor de deught alleen , die ick^by 'mannenfoudk^t
E» vinde by de Vrouw hier van het derde bouck^,

D4t is nufoo het dient , met tweederlev gefangtn ,

Celijck^alsd'ander doen , opyder hooft behangtn ,

By weleer verfuymt , maer nu te rechtgebracht ,

Dewijl ickjnetter tijt de Vrouwen meerder acht .

Als ick,het eerft bejiont , doe tvas ick^ongebonden .

Hoe wel in't hertgeraeckt met duyfent foete wonden
Van een diemy befat , en heden noch btfit

.

Maer als ick^'t laetftefchreef, doe had iek.al mijn wit .

Sulcx wat ickjhedenfegh , daer ben ich^als geiuvge ,

Dat ickhtt Vrouwen-lofuyt Vrouvve-lippmfuyge ,

Niet anders als de bye uytfoete bloemen doet ,

Tervvijle dat defpin haer vuylenfvvadder voedt .

DAer is hetgamfche bouck . Datgaefich nu verfpreven ,

Maer echter eerU verireckjy foo wil ick't nocbgelc\tn

Na 't Sticht met mijngedicht
i
alvvaer een Juffer leeft

Die met hatr hoogen geeft diep in den hemelfvveeft .

Godinne
, \ijt gegroet ; van verre kan ick,fprekjn

;Maer doe ickyoor uflont was my dsgeeft ontweken ,

V fpraeck.verflomdemy • dat wefen ,foo een tael

Enfagh en hoord' ickjnoyt in eenigh Princenfael .

*Twas Hemels watghyfeydt , en als de Ttber-firoomen
S00 vloeyd' uyt uwen mont def\em van't oude l{oomen .

Noyt las ickfn een bouck.. noyt hoord' ichjn eenfchool
yet dat u overtrof, 'k,vervverr' in u . ick dool

AIs ickjigaven tel . Mijn Vrientfal die betu vgen ,

Ick^vv l alleen het hooft tot uwen dienfie huygen ,

fw [preken maer eë woort. Schmtmnnz,'kfrijgh voortaen.
Dit Vro'Awtn acfjten wil , diefie ugarm am

,

C. Boy.
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O H. F O R E S T U S, J. C.

Suprème CurU in Batavis Semtor^

in

I

Excellentirnmiim traftatumViri Am-
pliiTimi, ClarilTimiquc,

JOHANNIS BeVEROVICII,
De ExceÜmid Famineifexus .

r 7 Aaenusilla maiis confors , materqne, fororque,

_r Nee foboli nota eft , nee quoque nota viro

.

Ipfa parens hominum tft humani nominis expers ;

E ^^nengenitrixeftalienafu".

Non tulit hoe , nubemque hanc Beveroviciusoïbi

Abftulit ; & matrem nofcere cuique dedit

.

Non hoe a medicis , fed te , Schumamia , doftus

.

Pro Mufis , illi eft una pucUa i novem

.

Bis tibi fe debet gens mafcula , munere fexus

Nota tui eft : totum > quod fapit illa , tuum eft

.

CONSTANTINUS HUGENIUS,
E^M«, Z^ulichemi Domims^ Principi a Cow-

filiis, C Secretis.

Ineundem.

Poft virae momenta > coaftamque agmine miilto

Mobilis an fixi limiiis Hiftoriam

:

Poft debellati rem {leftam Calculi , & omni

C ïlculo honorati fenfa diferta ftyli : ( ter

Pol'. Latio alTertum Hippocratem,'Medicam4i poten-

Elotam prifco flumine Barbariem

:

Poft meritam Gelfi iaudem titulofque Batavi >

Tinótaque Romano melle fel ac aloën

:

Cel-
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Celfius audaci graditiir pede maximus urbis

Antiquap Civis , Reétor , & Archiater

;

Cujus & angufto nomen vixclauditurorbe

»

Bella viris indifta movet ^ duilorqiie tremendo
Agmine , quod faceret Penchefilea , facit

.

Foemineas longè noftris excellere lauros

Tota ftipatus diftat Amazonia

.

En Batavi , fera turba , mei quibus expedit armi»
Fidere, quse miferos fumere fcuta mares^

Riferunt Batavi ; & cuidam de plebe Poëtas
Succurrit focios fic animare viros

:

O paflfi graviora , minas contemnite vani

Fulminis occumbet fub duce caulTa fuo

.

Deftruitur praecone procul , procul eruta fexus
Gloria -y pro nobis dimicat illa manus

.

Quod facit , in feftum reddit , prapofterus artera

Exerit Sc caflTa Beverovicus ope

.

Intumeat quacumque fibi meritifTIma plaudat
Foemina , fit qua fe conditione beet

:

Cui viftas dant cunfta manus , Facundia noftra eft

,

Noftra perrennandi gloria , noftra venus

.

Indicium , male fufceptse clariirimecauflT»

Proditor , exemplo , Beveroviee , facis

:

Exemplo , cui fera fidem ne forte negaret
Pofteritas , seri par facis & chalybi

.

Illa ftupens , operis magni cum lemmate parvo
Aternum formascompofitura decus

,

Illa favens cauffae vi<Strici , ó mafcule , dieet

t

Heroum vigor, ó nil nifi flamma mares

!

Quis contendat huic , calami muliebris opella

,

Quantumvis do<^a garrulitate liber^

Quid muiier ^ quot fe marium facundia folo

Cum fia'fm'/c;7conferateloquio

,

Cui caput eft operis , tot jam per fiieculafalvi >

Per tot vi^turifcecula , cofta viriC

GUL.
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GUL. STAACMANS,
In confifiu Ordinum gemralium ddegms,

In eundem

.

QUantuIanoftra, viri,laus eft: fiverafatemur^f

Fcemineiim extollit gloria quanta fecus C

Provenita nobis , appellaturque , Tumultus:

Et Furor a nobis nomen , & Error , habet

,

Foemina Relligio eft , Ars femina , foemina Virtus

,

Viraque . Quid fupereft ergo virile viris C

Qui fua toemineo donarunt maxima fexu

Dona viri fexum non coluiflfe putem ^

Qiia fii mus , eft ea lex Naturae ; Animaeque voluntas

Qua fapinnis : movet hacc nos ,& amare monet

.

EfFoecos muffare fenes patiamur : amandum eft >

Ardendumque viris : quippe virilis Amor

.

Oderit , & fugiat quifquam ; colat alter , ametquci

Duice genus : magis hic praeftat , an ille , virum ^

Qiias , Sa'*yot;/cf,,partes , animofe j capeffis

;

Tecum ego : qu4que tibi fas praeiiffe j fequor

.

CORNELIUS BOY,J.C.
In ejufdem tffigtm , in eoncejfu Ordinum Ba-

tavix ddegati .

M Agnus avis , major meritis y Sc maximus arte >

lVI Hac Beveroviciuj fronte ferenus erat

.

Sic aegris fuit auxilio , fic Patribus altus

Adltitit , atque Orbitot Monumentadedit.
Indulge , Narura , viro , quo longa fuperftas

Viüdice des illi , quod dabit ille tibi

.

BLADT-
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BLADT-WYSER
ijjÉ Van de Capittelen des volgenden

Hj^ Wercx •

VAN 't EERSTE BOECK.
Hec f. Capittel.| TJ Bt Godtloos [eggen , dat de Vrouwen geen Menfchen en

X J siijn, vertvorpen . Bewefen datfy meerder tot de telmge toe-
i brengen als de mans: waer in de oude Empedodes tegens den tvijf-m gerigen Arifloteles voor -gefiaen wert - als ooek^een plaetfche van
Ij Apoftel uyt-geUyt > tegens de overfettwg in verfcheyde talen.

Pl| Dat de Vrouwen T^aet Ihbkn , tegens de meeninge van den[elfden
^rijloteles . Dat de Moeders in de kinderen de manieren , ende
de[praeck,maken,

p^,/,,^

Het 2, Capittel

.

Vat de Nature niet altijt voor en heeft een Man voort te hren^
gen . Dat de Vrouwgeen onvolmaeckf Man en », o[te een mi[.

.

jUgh van de Nature , gelijck, Ariftotelesfivde . Dat de deelen

,

tvaer door Man ende Vrouw onder[cheyden werden, meer ver-

.
[chiL'enalsinplaetfihe, tegens het gevoelen van Galenus , ende
andere

,
Ende daerom het veranderen van Vrouw in Man[üo

vajinietengaet,
Po/.ii.

Het 3. Capittel.
Dat Vrouw en Man in we[en endegeflacht niet en verfihillen,

maer alleen in eenige toevallen. Dat in de[elvige [oo na Z^ieleMs
;
na Lichaem de Vrouwe bovê de Man verre uvtmuyt. IVaerdoor

1 [y oock_degrootJle en wijfie Mans onder h.urgetrek brengt.Maer
[^l[s na den Man niet en joockt, om daer door volmaeckter te we-

,

fen.geUjcl^ Arifloteles meende. Groot voordeel de Vrouwen by de
.
B^om[che, Franfihe, Spaen[che, ende Egvptifihe wetten gegeven.

\
Hare uytnementheyt van den beginne des werelts. Fol. 1 7.

I VAN
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D
VAN'c TWEEDE BOECK.

Hec I. Capitcel.

)Ai htt waregeluck^er Menfehtn heftaet in de GeUmhtyt ,

ende Deught. Dtgaven endtmjfelickheyt der GtUertheyt.

Dm de Vrouwen , als niet minder (*t weUk, Ariftoteles meende)

herpnen hebbende , dan de Mans , tot de felvige bequaem ^j^w

,

tné datfe haergantfcb nooupeyidigb » , met redenen, aenfienltck'

heyt der wijfen , ende exempelen bettefcn . De redenen hier tegens

gebracht , wederleyt . Waerom de kinderen de befiegeheugenij^c

hébm , ende derbalven bepaemft :^ijn om de talen te keren

.

FoL t •

Het 1. Capittel

.

Celeerdf Vrowven van alle Eewven.ende VoUk^renJelfs oock.

hy de bArbarifch Scythen. foi.19.

Morinnen , i*erfiatnfcb( , Egyptifche , Ö'f .
Fol 2 1

.

Griecfche .

B^omeynfche .

Jtaliaenfche*

Spaenfche .

TrAn^oifche .

Engelfche , ende Sdolfche •

Hoog^ ' '^-he.

l^edoi.*/.ij.i:e

,

FoUif;.

Fol. 34'

Fol.iSé

Fo/. 47.
Fol. <; t .

Fol. 60»

Fol. 69,

Fol. 72.

Dat deredelicke Xjele geen verfcheyde Wtrchngentn ons Li-

thaem en maeckf , als door byfondere infirumenten : JUlcx bitje-

kende in de uyttrendige , ende inwendige Sinnen . Dat dtenvol-

pendsdeGeleertheyt aen-genomen teert, naedegematigheytder

Herbenen, volgens de vier Hoedanigheden. Dat uyt die.de Koel-

te tot het Verfiant doet . (gelijek^riptelesdaer vanbeter oir-

deelde dan Galenus ) ende dat in beete tanden , om dat door de

uytwmdige hitte de inwendige iiytgetrotken werty verjïandigeluv-

dm wonen . Om wat reden de Kpeltegenadigefinnen . ende de

Hitte ohgefladigheyt veroorfaeckf . Dat even-wel het VerjUftt

v^fonderhe^t door de Oronrhe l.mt . Besde oockbl^jc^^dein
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BLADT-WYSER.
de Onvtrnufte dieren ; ende de Melancholijcke menfchen . Da$

Droufheyt etn wacker Verj\am maeckt , volgens de leere van

jirijhteles , beve^ight uyt den propheet Efaias , als oock^met de

I
gene , die uyt armoede tot weelde geraken . Dat de Memorie bt-

(
j]aet in vette Vocht igheyt igelijcl^de kjndmn beuujfen , die d'al-

1 der grootjïememoryihtbben ^ u aervan Ari^otelts de rechtere-

j den niet en geeft. Dat Memory e ende Vcrj\ant niet weltefamen

l kpnnengaen . Dat de Imaginatie komt d'ordc fi^ermte .gdijc}{_

I de rafende kportfchen medegetuygen . Watrom datfe niet tPtl en

kjtn tvefen met de Memorye , ofte het Verjlant /* Dat op de drie

verhatlde Sinnen alle de Kj^njUn en fVetenfchappen paffen : en-

de dat yemant > die aen een verkeerde valt , niet over-een- kpmen-

I demee degematigheyt vanfijn Herffenen-, nimmermeer tot vol-

maecktheyt en k.an geraken. Dat Plato hier beter op gelet heeft in

fijne Oifcipulen , als Cicero infijnen Soon . Dat die natuetlicke

beqnaemheyt niet alleen verejfcht en wert in de Poefye , gelijck,de

;
gemelte Cicero meende , maer oockjn alle IQinflen ende ^ eten-

fckappen . Datfulcx de oorfaeck, is van de verfches denheyt der

iVetenfchappen , daer degemdte loffrouiten haren geefl inge-

i eeffent hebben . Dat diepfinnige hangen aen '/ Verfïant : Talen,

' Letter-kunfl , ende diergdijcke aen de Memorye : Schrijven ,

Schilderen, Plaet-fnijdm , Mufijck^y CTc. aen de Imaginatie •

Datfe alle , hoe- tvel tegen rKalkanderen flrijdende , uyt den Ht-

rnelgeflort \ijn in*tgejegent breyn , van de noyt genoeghgeprefen

JojfroutP A-nna Maria vao Schurman . ' Fol, 87.

Het 3. Caphiel

.

Dat de Vrotmn verfcheyde dingen gevonden hebben,Jlreckt»-

de tot onderhout van leven , ende wel-leven : Cercs Broot > ende

de Wetten . Vefta het Huyf-bowven . Arachne het Vlafch .

Pal las de Kj)nfïen , Oorlogen , Spinnen , ende Weven : bevor»

dertdn(irTzn3q\x\\% ende Pamphile. Polyhymnia denHj^e-

thorica, \Jim\ilm Sterre-kijckeny Czrmttïlide Latijnfche

letteren, ' Fo/. 99.
* * Hec
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Het 4-, Capitiel

.

Vat 'tn't openbaer ttfpreken de Vrouwenfomttjts nootfahjlick,

is , ende triefulcx met rvd-fprekembeyt gedaen , ende als Advo-

catengepleyt hebben . Fol.i 05:.

Het 5. Capittel.

Degene , dieeetfige Geneefkruydengevonden, ende[wart Ge-

Irekengeholpen hebben . Fol.m 8

.

Het 6. Capittel.

Propheterjltft^, ende die toekomende^ dingen voorfeyt heb-

ben, F0/.14U

Het 7. Capittel.

Poèteri^.en^ , ende degene^ , die in de Muftjc^, ofte Dichten

ervaren 7(ijngeweefi , ende daer in yet nieuwsgevonden hebben^»

Fol.ióo,

Het S. Capittel.

Groote gemeenfchap van de Poèfye met de Schilder-konfl

»

ende degene , die in defelvtge vermaert X^ijn gett^eefi, Fol. 193.

Het 9. Capittel.

De nootfakelickjjeyt van de iVifJluyt . Dat defelvigeƒwder
reden de Vrouwen ontrocken wert . Datfe driederley is , Huyff
licke , Borgerlicke , ende van Oorloge . Dat (k Hmffelicke den

Vrouwen evgen is . IVeerdigheyt van de Huyjlioudingey als :{ijn-

de defonteyne van een Rjpublijck^. Dat de Vrouwen oockjierder

bequaem :{ijn , bewefen met degewoonte van verfcheyde voUl^eren .

DatdeVrotiwentoekpmthet opvotflen [alwaer fooveelaenge-

legen is ) der kjnderen j ende wie haer daer in loffelick, gequeten

hebben . Dat fy haer Mans wijfen raet geven, ende haerfeylen

verbeteren , door verfchtyden exempelen beveflight» Fol, 100,

Het 10. Capittel.

Dat de Borgerlicke IVijlluyt de Vrouwen niet minder toe en

kpmt , als de Mans . Dat de redenen daer tegen van Lipfius ,

eudédiPdit'ijekenongegrmt ^ijn. Ongelijcke gelijckenis van

em ngerwge in Sardanap^ilus , ende Semiramis , kpriing ende

\<'riinginne van Affyryen . Met wat gafiwigheyt fy Kinus het
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Bjjck^onmam . Emige gauwe finken der Vrouwen . Goeden
€ndegelucktgen raet Van Livia aen tyiugujhs gegeven . Dat de

keyfer lufmianus met fijn Vrouw plagh te beraetjlagen . Üat
Mefa Varia een Raetf-heers ampt bel^leede, Maltraverfa raef

gevraeght werde . Dat de Vrouwen eertijts hy algemeene raetjla-

gen plegengeroepen te werden , by-dte van Lacedemonyen , j^tbe*

nen , Duytjchtn , Galli, ende andere - [ulcxvan Plato occk^goet

gevonden . Der Vrouwen ^chtveerdigheyty met exempelen be-

vefiight, AU mede van Getrouwigheyt , Barmhertigheyt , Ma-
tigheyt , K^ouckrnoedigheyt , Verjiandigkeyt om een P^publijck.

te regeren , endegewoonte by verfcheyde volckerm om over Lan-
den ende Steden het hoogegebiedt te hebben . f0/.2 2 5-

.

Het II. Capittel.
Hoe trejfelick^ dat delVetenfchap is van Oorlogh te voeren;

ende dat defelvige alleengeacht, ende onderhouden is by de Lace*
demonyers , F^omeynen , ende Tureken . Dat men de Vrouwen
metgroot onrecht daertoe onhequaem acht; oochjia' t gevcelen
van Plato . Waerom dat de Kjijghf- luyden onder de Egypte-
riaers een Schalbijter voor haer merckyoerden. Vf'aerom de La-
cedemonyers vierden een gewapende Venus . Dat den krijghge-

voert wert door defterckte van V lichaem , ende de gauwigktyt
van*t verflant . Dat in beyde de Vrouwen op alle eeuwen u^tge-

muyt hehben , met verfcheyden exempelen bewefen . f0/. j o 1

.

Het I z. Capittel.
Dat de Vrede, hetoogen-mrck, ende het eynde is van den

Oorloge. Datdefelve, als beter :^jnde y met het verjagen van
den Oorloge

, door der Vrouwen goet-aerdige wijflieyt dickwils
getrojfenis . Als oock^doorhaerhouwelickbeveflightis. Waer-
om verfcheyde volckeren haergefchil aen de Vrouwen plachten te

verblijven. foi.380.

VAN'c DERDE BOECK.
Het I . Capittel

,

HOefommige Schrijvers geengoedegetuvgenif^e van de Vroti-

mn engeven. Redenen hier toe der Out-va'ders by-gebracht y

* * z en-
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tnde ttederUyt . J Is oock.van dt Wijf-gerigt , dt Po'éun , etn

Lacedemonyer. Dat oocl^ tenigebvfondtregebreken het geheeh^

gejlacbt niet en :{ijn toe tefchrijven . FoL i .

Het 2. Capittel.

De tnffelickheyt van de Deught . Dat den atrt der Vroutvert

datr toe bequaem is . Dat onder de Dettghden de Godtfaligheyt

dt voornaem fte is. Dat de Mans in Godtfaligheyt van de Vrou-

tven overtrofftn werden . Sidcx met alderhande exempelen be-

veftigbt :felveroock van degene , die de Mans tot het Chrijlen-

geloovegebracht hebben .
Fol.14.

Het 5. Capirtel.

Dat de Liefde des Vaderlants een vegelic^aengeboren is. Dat

ie Vrouwen van aHe Landen om*tfelvetegende vyandentebe-

fchermen , haer altijtfeer vromelick^equeten hebben» Fol. i 8

.

Her 4. Capitcel.

Dat de Ouders eert , ende Liefde van haer hinderen toe- kp»ft*

Dat beyde oock h Heydenfche Vrouwen haerfonderlinge be-

ttejents, Fol.<y6,

Het 5. Capittel.

De defiighevt van de Houtrelicfche Liefde. De uytnement-

heyt in defdvige van de Vrouiven om de genegent heden van haer

Mans te believen . Haer mjfl^eyt om haer Mans in atnfien te

hengen . JVonderbaerlicke L iefde ende Trouwe van OEiavia ,

tegen den ondanckbarë Anton'uts. Van Artemifia tegen den over'

leden Maufolus . Van Jheogena , ende Gerventa in haer Mans

('.vare fieckten. Van Prin^e^en , die haer Mans vergift e wonden

felfsuyt-fogen, die haer Mans un de gevangenis verloflen, uyt

belegerde fleden drougen , in baliingfchap volghden , heymelick,

verberghden. Getrouwigheyt om met haer Mans tef erven» On-

voorfiene doot op de onverwachte blijde tijdinge van haer Mans

verloljinge. Wrake over degene , die hatr Mans hadden om-ge^

bracht. Getrouwigheyt in niet te willen hertrouwen. FoLóo»

Her 6. Capittel.

DatdeSchacmtt de Vrouwen eygeft^t tnde aen-geboren is.

En-
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Ende dat derhalvm ongelljck^hehben degene , die de Dochters U'

tenbtfien: alfoodeSchamtebaermcejïtoe /^pwi: endedaerom

by vele wel waer-genomen . Even-wel ooek^ gemeen by de yrou-

loen. IVeUkjtrs Eerbaerheyt oochjn*t Houwtlicknootfakelicl{is»

Kerbaerheyt der Maeghden , felfs tot verlaten van haer Vader-

lant : andere met Gauwigheyt defelvige befchermt . Lucia met

het uytruckjn van haer verlievende Oogen . Verfchtydedoordt

Doot . fVrakedes doots by haer over de Jlenfouckersgenomen .

Selveroock^opeenvalfcheNa-fegger » Eerbaerbeyt dergetroudt

Vrouwen, Selveroock^metgefochte Dootbewaert. Andere ver-

kracht :{ijnde haerfelven ter dootgebracht. Sommige haer Schen-

dersfelve om-gebracht . Fot. 1 07.

Het 7. Capitrel

.

Dat de Liefde tot de Kinderende Menfchen aen-geborenis

:

maer even-wel veel grooter in de Vrouwe»^ t als in de Mans .

Het 8. Capitrel

.

Wat de KJouekmoedigheyt is^ ende dat die in de Vrouwen niet

en ombreecltj , tegtns hare Vyanden , in Smert , ende Pijnigen

,

in drouvigh verlies van Kjndtren , van Man , ende in'tgrootflt

Gevaer-y in de Dootfelve , Fol. \66»

Bladt-wijfer van de namen der

Vrouwen.
A heteyckent het eerjle , B het tweede , en

C het derde Boucl{_.

ABigail b
Achromos iz6. b

Ada 301. b
Afrania 109. b
Aganicc i4.28.b
Agnes deBeaumonc i6g»b

Cock 69. b
A£»nodice iiz.b
Albina ii.b
Alconora vaEngelant 62.b
Alexandra ii2.b

Scala i68b
3 Alh

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

30G28



BLADT-WYSER.
AHenoraMaltraverfa iiy.b

AlicvaoBorgongiie 74.b

Hertoginne aSi.b

Alix van Jjalebery 142.C

AloifiaSigea 49.

b

Amage 3>7-b

Amalafuenta 5 9.3 2 1 .2.78 .b

AmefiaSeniia 108.

b

Amphiclea ;2.b

Anagora ló^.b
Anaguüis 28.

b

Anaftafia 33.

b

van Conftantinopelen

121.

c

Anaxandra i97.b
Andieta Pefchaira 169.

b

Andromache 63.

c

Angela van Bohemen 72.b
Nogerola 45. 168.

b

Sabaca 5o.b
Sigea 5o.b

Anguitia I24.b
Anite 166.

b

Annad'Auftria 298.b
van RIocklant 189.

b

vanBorfcleii 83.

b

Bvns I77.b
Coblegers I98.b
Denemarcken 2i5.b
Duverden 66. c

IVlaria vanSchurman 17.

28.88.96.190.199b
deOforia 50. b

vanFallanc. 84.b

Phanuels 2o.c

Roemer ViflTchers 187.

I99.b
Schuiten

Jjmviers

Suys
van Vranci ijck

Anna
Anne de Graville

de Laurier

dii Prac

de Rohan
Segiiier

Semers
Tulonne

Antiochus

Antiope

2o8.b
I99.b
84.b

1 17.C

34.b

169.

b

59.b

58.b
169.

b

58.b
6^b

169.

b

I26.b
3i2.b

Antoinette de Ia Courtine

i69.b
deLoyes ^$.b
Perronet 59.

b

de Ia Tour i69.b
Antonia Antony 106.C

Fiacilla 87.C
Torrella 329.

b

Antonoe Grynea 151.

b

Appa 122.C
Arachne 103.

b

ArbelIaScuart 68.b
Archidamia i7o,c
Aretaphile iii.b37.c
Arete 28. b
ArgentariaPolIa i67.b
Argentina 99.C

Arig-
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Arignote Zj.b

Arria 92.

c

Arfinoe ló^.c

ArcemiGa 28.i26.b

Arthemifiajo 1.308.b7i.c

Arthufede Verron 169.0

Afpafia 39.i66.b

Atthirtia I47'b

Atofta 23.

b

Attalanta i33'C

Attia 21 3.

b

Aurelia 2i3.b
Aurina Bruftera i T i .b

Madame d'Aucragues i69.b

Axioihea 27.b 185.C

l-aBaillive 59.

b

Baptifta van Uibin iij.b

Barfabea 26.a203.b
Bactilh 42.

b

Malatefta 42.279.

b

Beatris da Efte 398.b
van Portugael ic6.c

BelaCroa i26.b
Berengaria 278. b

Berenice 246.b 192.C

Beronica 166. c

BernardePeupi i69.b
Bilia 140.C

BlancadaEfte 2i3.28o.b
Rubea 152.C

vanSpaengjen 2 14.249.
29b\ 394.b

Boeo i46.b

Boerinne i8f.c

Bona
Braida

Brafilla

Brigicta

Calipfo

322.b
329.b
124.C

63.b

I96.b
Cambradefchoone 62.b

Camilla 320.

b

Camille Morel 55.b

CamiolaTuringio 233.

b

Camma
Candace
Capatera

Caphena
Carthellana

CalTandane

CafTandra

Fidelis

lOI.C
29Q.b
248.b
181.C
248.b
71.

c

27.3 i47.b
43.113.

b

Catalina va Portugael ^o.b
KoningiHnc

Catharina

Bergers

Boudewijns
Cellia

van Engelan<

van Hemflen
de Medici
Pacenfis

Parra

Parrhenav

279 b

24.b
49.C
76.b

72 b

49. b
199.

b

298.b
50.168.

b

6_^.b

58.b
desRoches 56. 1 72. b

268.

b

44 b
ine 169 b

169.

b

Slbrza

Siena

Gat harine. Font

dc Fontainette
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deNavarre lé^.b
Catcha i^i.b
CeciliaBarbadica 104.C

van Mancua 44.b
Morus 64.

b

Ceres io2.b
Cefarea 24.C

Charixena i66.b
Charlotte de Huyberc

I90.b
Chilonia 86.

c

Chiomara 157.

c

Chriftene dochter 125 c

Chriftine de Caftel 59 b
van Denemarcke 39^.

b

deFrance 115 b
vanPifa 44 b

Idem 59.b
Chryfamc 140. b

Cibele 12^.

b

Circe 124 b
ClaraCerventc 72.C

Kevfers I98.b
Urfina 4i.b

Claude Ligoune 169 b

Monier 169 b

Peronne i69.b
ClaudiaCalphurnia ^y.b

Catharina dé Clermonc

Rufina 63.

b

Veftale 58.C

ClaudinadeSceve i69.b

Clelia 266, b

Cleracnce de Bourges

169 b
Ifau 59.i69.b

Cleobule i66.b
Cleobulina 28.

b

Cleopatra 3i«a24.i26.b
194.C

Clito i66.b
Clotilde 24.C

Congula i6$.b
Corinna 16^. b 12.C

Cornelia dochter va Scipio

9 a 36. 213. b68. 105.
161.177.C

Blanckenburch i89.b

vanBoecop I98.b

HuvfvTOu vanPompeius
jö.b

Veftale 113.C

de Vos i99.b

Cornificia 166 b

Coftanza Sforfe 42.b

Koningin van Spaengjen

)

Craco
Crateficlea

Cratefipolis

Cyname
Damareca
Dambrowca
Dame

I59.b
264.b

23i.276.b
3i8.b
387.b
26. C

27.b
Damifella Trivultia 44.b

Damocharis i66.b

Damocrita 176. c

Da-
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Daphne 145.6

Dauphine des Jardins

169 b

DeliU
Demotion
Diana

Morel
Sunoa

Dido
Digna
Diociana

26.a

105.

c

124 b

55.b
i69.b

245.b8c
148.C

149. b

Dochter vanltalyen 1 17 c

vanSluvs 136 c

vanVirginius 128.C

Dochters van Lacedemon
1 16.C

Miletus iM-c
DoetedeTroye 169.6
Dominica 308.

b

Dorothea Sufanna 72.b
Dripetrua 6o.c

Eadburga Bugga 176.6
Edefia 24.6
Egeria 2i9.b
Egnatia Maximilla 87.C

Elephantis i66.b

tlifa Petrocina 214 b

Sforce 106.C

Elifabeth 20.C

Abdifle 7i.b

Koninginne van Bohe-
men 68.215.6

van Engelant 67.263

.

295,298.6

Morus 64.b
van Ooftenrijck 28.

c

van T huringen 28.

c

vanTiel 25i.b
Vervoorn I90.b

Elira6ech2joannaWeitonia

65 b
Elpis 168. b
tpicharis 172.C
Epponina 90.C
Erato loo.b
Erinna i66.b
Erixo loi.c
EfclarmondcSpinete i69.b
Ei^ephanette dcGantelines

Efther

de Beauvais

Ethelbeiga

Eudocia

Euexippe

31.

c

i69.b

24. c

i67.b
I49.b

Eufraniad'Aragona 28o.b
376.I2I.C

1 1 i.b

i65.b
123.C
214.6

38.623.0

37 b
I49.b
138.C

Eugenia

Eumonia
Eunoea

Euphrafia

Euridice

Euftochium
Fa6iola

Facua

Fauna

FeliccdelleRovere 132.C
Francine de li Biuyere

169.6

j Fian-
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Francifca NebrifTenfis 50. b

Fiancoyfe Huberc 169.

b

Marie 169.

b

deRohan 169 b

Franfke van Doyem 77.

b

Fulvia 39o.b32.c
Gabrielle deBourbon 58. b

d'Eftree
^

33.3

Gela 122.C

Gemine Moeder enDoch-
ter 3}.b

Genebra Nigarola 45.

b

Ceorgette de Montenay
169.

b

Germaincde Foix 398.

b

Gilberta Anglica 6j.b

Gimnalda 104 c

Gifela 25.

c

Gifla 64.b
Glaphyra Zlt.b
Gorgo 33'300'b
Madame deGournay lóp.b

Graviiine van Moncfoorc
j3o.b

Gualdrada 120.C

Harmonia 185.C

Hecamede I26.b
Hedile i66.b

Hedwigis iT9b
van Polen 25.C

Helcna 27.a29.f47.b8.c
Crebellia 113 b
Flavia Augufta 62.b

KevferinBC 23.301.5

W Y S E R.
Helifenne de Crenne 59.b

Henyede Savoye 98.C

Henriette de la Chefnaye
i69.b

Hepione 125.

b

Hercilia Cortefia 45-b

Herodias 86.c

HeftiiBa 24.b
Hilda Horefuita 64.b
Hildegardis Abdiflfe 71.

b

Keylèiinne I27.b
van Ments 71.127.5
dePingua 7i.b

Hillegon^d Wentfen 82.C

Himera 158 b

Hipparchia 29.

b

Hippo 146 c

Hippolita 3i2.b

Sforza 42 b
Taurella i68.b

Hipficratea 87.C
Hiipula ^M-b
Hiliiea i66.b
Homeloea 166.

b

Hongarifche dochteig^j.b

Hortenfia 109 b
Huyfvrouw van Apuleius

89.C
vanArilius 88.

c

Afdrubal 187.C

Budeus 65.

c

Cabades 76. c

Candaulus iio.c

ChriftofFel Theon 90.C

hd-
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BLADT-WYSER.
Edward van Engelandc

75.C

Epaminondas 57. c

Gijfbert vaCorregioS 9.C

Ligarius 96.

c

Niceratus 146.C

Pjndoerus logc
Pantheus

Plinius

Pythes

koning Roberc 76, c

Rofeneck 85 c

Themiftocles 6^vC

Theopompus 79 c

Willem Greffier loo c

Hydra 34 b
Hypatia 24.b 122 c

Jacoba van Beveren J5i.b
Jambe \6^.b

Janed'Albret 54.114.
i69.b

36o.b
66.b 199.C

394.b
65.b

393.

b

386.b

d'Arc

Gray
de Navarre
Semers
de Valoys

Japigia

Ida gravinne van Bolongne
59.b

Jeanne Cofle

Flore

de Ia Fontaine

Gaillarde

Hachecce

60.b
59.b

i69.b
169.

b

74'

C

Johanne de Boulongne
262.b

van Brabant 295.b
Coomans 76.177.6
van Engelanc 398.6
Haward 69.6
van Ooftenrijck 49.6
Otthonia 76. 176.6

169.6
72.6
199.6
3o.a

6.6

280.6

59 b

44.6
178.

c

1 13.

c

281.6

Perle

UIrick

de Vos
lole

ii'abeaii

de Lorraine

de Vaumeny
Ifabella Andreini

d'Aragona
van Bevercn
Boibon
Caftilyen 48.28 i.b 26.

69.178.C
Clara Eugenia 1

1 7.294,
399.b27.69.c

daEfte 399-6
Joenfis 5o.b
Madera ^ 1 .c

JMontania 249.b
Nicolay y6.b
Ravigna 132.C
vanVrancrijck342.}47,

Irene 396.6
Ifis 393124.6
Ifora Nigarola 45.113.6
li\i'm 21.6

Itha-
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BLADT-WYSER.
Ithaca

Jucundis

Judich

Julia

AuguQa
Céelare

J^ammea
de Romeynfche

Juliana Barnes

Morella

24 c

1 17 c

37.b

;90 b98.c
276.b
12.C

64 b

51.

b

Juftina van Venetven 45.

c

Lais }4 3 i2ó.b

Lala van Cyzicum 196.

b

Lampface 247.b

LafttiTca Mantinea 27. b

Lacona i24.b

Lavinia ^oo.b

Laura 25. a

Brtfcim 42.b

Nogarola 45.

b

Terracina 4i.b

LaurcntiaStrozza 45. 168 b

Leasna 173 c

Lelia ii2.b

Leonorad'Aragona 280 b

Koninginne 392.b

Leontium gjb
Leoparda I26.b

Lefbia i2.c

Lcvina Beninck 1 98. b

Lezine Gaultier 59.

b

Liberanenfe vrouwe jH-b
LibvHa 159 b

Licinia; ii2.b

Livia 220.233.243.0
Louyfel'Abbe 59.6

Sarazin 60. b

van Savoyen 298.39^.0
de Venne 6o.b

Lucia 122.C

Lucretia 24.3 203.b 149.C

da Elte 40.b
JVlarinella 5.a 47. 1 69.0
Qiiiftelli I97.b

Lucrece Morel 55.b

delaTorüere i69.b
Lvfidica iioc
Machtild 322.b
Maeght van Thebe 123 c

Ziericzee 271.6
Magdalene de Laubefpine

59-b
des Champs
Cliemeraulc

Neveu
delaPorte

Mallonia

Mammea
Manto
Manula
Marcella

Marguerita

van Arthoys
Anjou
13e yeren

Borgongne
de Cambis
Chriftsnis

59 b

59 b
56.b

169.6
197.C

214.321.

b

i46.b

301.

b

37«b2i.c

44. b
394'b
336b
348 b

398 b

59 b

279 b
Dal
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B L A D T .

Dal 335.b

Engelanc ló.c

Gigia 64.6
Mecfters iiy.b

iVlorus 64 b

Oofieniijc 75.83.3926
Parma 284.6
Semcrs* 65 b

Sweden 322.6
deValois 53.392.6
Vlaendercn 395-6
Zem6or 140 c

Maria Moeder ons Heeren
*20 C

d'Aragona 42.6
vanBtiTemcrs J99.6
Borgongne 68. c

Bronchia 45.

c

deCa6oche ï97-6
vanCaftilyen 39^.6
deCayas '

176.6

vanEngelant 3986
gclijcke 26. c

Jans 359.6
Milet ï34-^
dcMoIira 106. 166.

c

Ooftenriick 2836
vanPortugael 51.627.

1 16.

c

Pozzuolo 32,3.6

Revgerf6ergh 8 1 .c

van Schotlant 204.C

SuflerMosfi 165.6

Marie vanBarbanfon 3 34.6

w y S E R.

de CoReblanche 59 b
Deotiere 75b
ï-.ruard 59.b
dt France i69.b
de Gournay 60. 1 69.b
Hamier 59.b
de la Haye 59.b
de Medici 298.b
Ncville 6S.b
Pierre Vivc 59.b
Romieu 59*b
Sidriey 66.b
Siuarc 68.b

Mariamne 184.C

Martha 151.

b

Marria ^7.b

Proba 62.b
MarcheQa 31 i.b

Marulla 328.b
Medea i24.b

Megalofirata i66.b

Megifto 175.C

Melania 21.

c

Memexene 28.b
Mencia Mendofa 5o.b
Mefa Varia 243 b
Micale Centaurea 33 b
Micca 127.C

Milanria 243-b
Mildreda 69.

b

Macgdé van Miletus 123.

c

Mirina 313 b
Miro 34-b

vanB^fantium i66.b

de
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B L A D T -

deCriecfche iij.c

Moeder der Machabeen
174-c

van Chriftoffel van Por-

tugael 178.

c

Moero i66.b

Mommia 192.C

JVlonica 24. c

Mofchine i66.b

Madame Motin i69.b

Myro 186.C

N. Harpyn 59-b

Nicarete

Nicaula 2j.b

Nicole Eftienne 59 b

de Vienne 6o.b

Nicoftrata 105. i46.b

Noadia »45.b

NofTis i66.b

Ocyroe i24.b

Oitavia iQi.bóg .165.

c

Oenone 1 24 i48.b

Olda i45.b

Oliva Sabuco 5i«b

Olympia Fulvia M<orata
45.b

Olympiasi 26. 197.1>ii4.c

Omphale
Orithvia ^ 1 i.b

Orfina Vifconte 329.b

Pallas 1 03 .I2^.b

Pamphile 28.b

de GriecfcliC 10^.

b

Panchadea 28.b

W Y S E R.
Panthea i6j.b^6.c

Paryfatis J65.C

Parthenium i67.b

Paula Malatefta 279.b

Romana ^S.bzi.c

Paulina Plodana 221.

b

Pelagia 124.C

Penthefilea 313 b

Pervótione 3}.b

PerylU i67.b

Pero 59-c

Pcrrinedu Guillet 59.

b

Phemonoe i4^.b

Phennis i49.b

Pheretima gié.b

Phigo 165 b

Philenis i66.b

Philippe van Hollant 261.

28o.b65.c

du Prat 58.b

Philotera IIO.C

Phryne 33.a2;2.b

Phile 276.b96,c

Phua 18.

c

Pieria 386.b

Placidia 222.b

Placilla 24. c

Plautilla I97.b

Piotiana 37.b

Plotina 89.C

Policlea 231.

b

Polidamne i25.b

Poiihymnia 105 b

Polixena 1 13.C

Po-
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B L A D T
Polixo 151.5
Polla 37.b
Polycrita 36 c

PompeiaPaulina 37.b 94 c

Pontia 147.C
Poriia 97. 171.

c

Potamcnia 124.C
Praxilla i66.b
ProbaValcria j67.b
Procatia 16^.

b

Propcitia 197 b
Publia va Antiochicn 20.

c

PubliaPrifca

Pudentia

Pulcheria

Quintilia

Reguilda

198 c

172.C

126 b
Rencé de Clcrmont 1

1
5.

268.b
deFrance 270 b

Richarda 106.

c

Richtruda 64 b
Rodogune 3io,b
Roomfche Joflfiou 1 30.C

gelijcke 148.C
RoQana van Denremonde

^ r
*77.b

Rofwida 70 i76.b
Roxane i92.b
Sabina A^pftina 36.

b

Sappho 11.1*6. 164. b
Sara 2i9.b
Seniiramis 219.129. jo9.b
Sempioria io8.b

W Y S E Ri
Sephora i8.c
Sera I45.b
Sybille Cumana i54>b
Cumea i53'b
Delphi 153.5
Ervthrca i53'5
Hellcfpontica 1 57.5
vanLibyen 15$b
Phrygia iT7-b
Sambcthe 152,5
Samia 154*5
Scere 59.5
Tiburtina 158.5

SilvinedelaTour 169.5
Sophia 175.C

van Rynegge '17.C

Sophonifba 27.3188.0
vanCremona 197.5

Sophronia 147.C
Sofipatra 33.150.5
Softrata 34.2
Statira iqi.c
Sulpitia 167.382.588.0
Sufanna Hubert 59.5

Hureiibouts 198.5
Joachims huyrvroui46.c

Talancia 245.5
T.imia 3 17» 5
Tanjquil 104. 1 1 1.149.5
Tarafia 79.C
Telefilla 166.536.0
Terba 159-5
Terentia 36.5
Terica 300.5

Tef.



BLADi-WYSER.
TcnclfchaJeVifl'chers i88.b

ThargcUa i^.b

Theano m9.;66.b
Maaponüna 17, lo^^b I4» c

Thecuaiia

Themis
Thcmifta
Then-ifto

Thcmiftoclea

Theodolir^da

Theodora
Thtfogenj

Theognis
Thcoiice

Theophila

Theoxena
Thefia

Thimoclca
Thira

Thuiia

Tomyris '

TrotulU van Salerno

Tiilüa

Tirula

Valelia Mcflalina

Valentine d'Alfmois

Velleda

Veronica Cambara
Vefta

Veturu
Vir{>inia

I46.b

z8.b

181.C

zy.b

30^ .b i6 c

ï78.30«.b

71.C

18.

b

!47.b

167.

b

191.

c

85.C

33.bi56.c
24.C

90.

c

3VSb
116.

b

223.

b

c

lojc
54-b

iTl.b

16X.I

Io^b

VittoriaColonna

Voliimnia

Urania

Vrouwe van Bald

Duytflant

LaceJemon
Laiiton

Slavonifche

Switferlant

Syiiamis

Thracyen
van een VifTcher

iii.2i3.389.b

68.C
4o.i68.b

380.

b

loj.b

149 c

162.191.C

I9^.c

in.c
iX.c

IS9-C
97.C

Vrouwen van de Acarnaners 42.C

van Alcmaer

Amfterd.im

Antwerpen
Argos
Arra^on

Cehifche

Carthago

Chios

der Ciml^rs
Civiiclla

Crema
Culnc en Elbinge

Cnrzohs

Cyrenen
der Gouhen
Haerlem

Hongaryen
LaceJenconycn

Mets
Miniers

van de oude Duyifchc

der Fhoccnfcrs

Picardyen

Fortugael

Rochelle

Romen
Rouen
der Sabijnen

SaountUN

Salamanca

Sanlerre

Schotten

Seluntiners

Siena

Tyrreners

Valafca

Venetyeii

VVinbergen

l'^rfulaCynofüra

Weduwe van Sarphath

Xenoclea Dclphica

Xenocrita

Zarina

Zenobia 13.

Ziphora

33.
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Joh. VAN Bevervviick
V Ji N DE

WTNEMENTHEYT
des Vrouwelicken Geflachts

.

HET EERSTÉ BOECK,

Van de LN^diure der Vropfloven *

Aen JofFfouw

ANNA VAN BLOCKLANDT,
Hurm PUttrs dochur*
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Aen fnc lofFrouw,

lojf'ANNA VAN BLOCKLANDT,
Weerde Huyfvrou van d'Heere

M'CORNELIS BOY,
jidvocaet voor den Hove vnn Hollandf,

ende Wefi-Vriejlandt

.

fE gulden fpreucko , die van
de Griecken haren god A-
pollo;, de wijTe Pythagoras,

endeThales, den poëetr Homerus,
ende andere van andere tocgefchre-
ven werc, is van alle oudcheycfeer
vermaert : Kent ufelven . Met welcke
hoe wel vele meynen ^ datwy maer
totfedigheytr ende matigheyt-aen-
geraden werden, op datwy ons fel-

ven wel kennende, hetzeylniette
hoogh en zouden op trecken^ , ofte

ons niet te veel en zoude laten voor-
ftaen : foo houden wy het nochtans
met den hoogh-ge leerden Cicero,

A 2 dac
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r dat de felfde niet alleen gefeyt en is,

om onfen hooshmoet in te binden

,

maer oock,om dat vsry ons goet zou-

den kennen

.

De Menfclio beftaet uyt Zielo,

ende Lichaem . Dat het goeir van

beyde hooger in de Vrouwe fweeft,

als inde Mans, foeck ick in dit Boeck

te bewijfen. Maer al is't,datU.E.m

d it uytinuytcnde gellacht^niet wey-

nigh uyt en muyt : foo zoude even-

\vel dit ftuck los hebbé konnen ftel-

len dc gene, die U.E. onlangs heeft

verkofentot weder-helftr-, dewijl

de Naturo foo veel gaven der Ziele

ende des Lichaems in fijne E.geftort

heeft , dat fy fchijnt met baer felven

geftreden te hebben, wien van bey-

de dat fy meerder zoude toe-vougé.

Maer geli jck, volgende het fpreeck-

w^oort , een bonte-kraey geene kou-
den
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den winter en maecktr' : foo en kan

I

oock een exempel niet omwerpé de
grond-vefting van een vafte leero

.

Indien al her Menfchelickgeflacht

^ even-eens^ ende U.E. beydegelijck

was geboren , men zoude geen on-
derfcheyt fpeuren tuflché Man ende

Vrouw , daer nu d een boven d an-
der in lbo veel gaven uytfteeckt. Met
dewelcke alfoo ick U.E. van jongs
op boven maten verkiert gefien heb-

be, foo dacht my geraden, dat dit

eerftoBouck (waer in ick de be-

hoorhcke eere van Zielfcho ende
LichameHcke gaven , het Vrouwe-
lick geflacht toe-eygene ) licht zou-
de mogen fcheppen uyt den luyfter

van U. E. uytnementheytr. Neemt
dan,Weerde lofFrou^beneffensmijn

gering werck,een aerdiger van U E.

defcigh Man, ende ontfangt met foo

A 3 gun-



gunftigh gelaetr, als U. E. het licha-

melicke doet, dit fijn geeftigh goet

.

Defe geeftige verflèn
,
fegh ick , die

hy niet foo leer aengeblalen zijnde

,

door de goddelickheyt van Apollo

,

ofte de negen Sang-godinnerL., als

ontfteké door het vyer van U.E. lief-

de , in plaetfe van de fontcyn_. Heli-

con uyt" U.E. foeto lippen_. geftort

heeft , felfs in het toe-bereyden van

U.E.houwelick.Het welck ick U.E.

van den Hemelwenfchofbo hier, ;

als hier namae Is hemels te wefen,
j

cnde met my de gene , die met defe ^

geeftigo en aerdigcj Dichten U.E.
]

Briiyloft^ vereert hebbea.. .
•

I N

a



N UPT 1 A S

Clari/Simi Viri Amici

CORNELII BOÏI, J. C.

E T

fraJ\anü!Tim<e virginis

ANNiE: BRANDWIICKIJE,
a BLOCKLANDT.

Amfiiffmi Viriy D. Petride Brandtvijch^y Blocklandiafum-

ma cum jurifdiBione Domini . Dni. in infula Namenfi ,

MerLemonty Varendijckj, Claefivaely&c, Vrbis Dordra-

ccna Confulis patriciifili<e natu maxima .

SAt roftris Themidique datum . Nil litibus ulcra

Eft opus > aut qucrulo » Boye diferie » foro

.

Nil nifi mite decet fponfos . Praefcribat Adonis

Quae placeant nuptjc mollia ju (Ta tux

.

Caefareae Gleant voces . Trocul ite feveri >

Nomina per terras imperiofa, Duces.

Non agitur jam cauiTa rei . Non fcena clienti

Pandicur > auc dubium difputac aula nefas •

Certè alium virgo te DordracenafalutaCi

Qu« Paphix tecum fadera pacis amat

.

Lex amor elt > lex cura tori > lex cura nepocum

.

His titulis furgunt altera jura tibi

.

Curia confulto Paphos eft > Aftraea Dione ^

Pro prxtore Venus » Caefare Isetus Hymen >

Mutat verba fori Blocklandia > mutat honores >

Et cantx columen te cupit efle domus

.

Hxc tibi dum nubit , Phcebo nupfifle videturi

Ec Themidis paricer virginicate frui

.

A 4 Nu-
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Nubite , vos iVix , vulgari fortc , puellae

;

Sit fatis hoe i homini fe fociafle viro

.

Qox Phoebi Themidifque hxïcz complexibus Anna >

Una Deo conjux jungitur> una Dcz,
C. Barlceus,

V O E U.
IOyaux de ta maifon , Phenix d'entre les helles

Dufiecle l'ornement y la fleur des Damoifelles^

Dom les difcrets appas , CiT retmts attraits

Pourroient a Cupidonfervir d'arc , & des traits
;

Dom Ie puifant efprit , O* beauté nompareiUc

'Nature , ton ejfort , dufexe efi la merveille ;
Dom Ie courtois accucil , rares qtialitey^ ,

P« Mome , &fes chagrinsjnfurent envie:{

:

Et dont Iefranc honneur , (^r l'honeftefranchife

Mefme de prime abord tint corps , er ame prife

Du Brave , O' doBe BOY y ton cher& cbap efpoux.
Des hommes Ie plus vif , des Amans Uplus doux .

Efpoux , quipar Ie cours defa chaudepourfuite
Enfin fit arrefler ta de^eignéefuite •

Efpoux qutpar l'effeBd'vn accorf\ntretien

Vous ac^tit a tous deux l'ineflimable bien^

Duquel en confommant Ie facré mariage ,

^Ue:( dorenavant prendre a loiftr partage,

Eflans paifiblemem mis en pofieffio*u,

D'vne efïroite amitié, er concorde vnion .

üeureuxfoit Ie premier iour de ton ent reveüc ,

Et plus encor celuy qui oBroya l'ifiüe

Helle que la voyons : mats fur tous lejourd'hüy

Qui teferajouïr d'xmfort , ^S"ferme appuy ;

Qui par vn douxfupport vafaoulertajeunejU

De tous contentemens , tefournij^amfans cef^e

Des loyAux paffe- temps , pour ies chafies dtfirs

Commeil faut nhrtuMr au Hiuve des plaifirs .

U
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i e Ciel , dont Ie dejlin a entamé ton ame
D'vne tam digne Amour , donm a, ta nobleflame
Joumel accroijfment : (S" verfefesfaveurs

Sur tesjufles deffeins , en chaffam tous mal heurs .

Cheremoitiêde BOY fo'ts en enfansfeconde

,

Et comme vn olivier qui en rameaux abonde .

Honneurs auffi , biens te ziennent a plant é

Que touies-fois ton coeur n'y foit iamais plant é.

La Grace du Seigneurfur tout tefoit propictt

teferve icv bas a bien pafier la lice

:

Et qui en tout befoin rencomrant n propos ,

^iUe t'accompagnant iufque au dernier repos

,

R. M O G G H E.

Op het Voor-fpel over-

gegeven .

ALs j^NN j4 ttierdde Bruyt met aller Marmen hloem,
En BOY wierdfoet gehecht aen aller Maeghden- roem ,

Wierdmy de Geeft vervoert , om tweevolmaecl^temenfchen

Met eenighfoet gedicht volmaeckte vreught te wenfchen

:

Maer ' kjacht , waer toegedicht r 't is beft u rijmgefpaert

,

Terivijl jipoUofelfs nu met Minerva paert .

N. R u ï s c H.

m Cupidóos triumph-liedt

.

MOft maer alleen lupijn alsgulden regen druppelen

.
J Is Swaen te watergaen , als Stier met Stieren hupp'len,

Metfpits gehielde Goon als Satyr aen den rev ,

^Als Arend in de lucht , als Harder in de wey •

HadPhoebus maer alleen fmglint^s^terende wangen
Met eengerimpelt vel bedrisckelickbehangen :

5 Had
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Had maer mijn Moedtr felfs , Jnchifen tegeval ,

Bejieygert Idaas ^uyn door menigh water-val

:

*T was w(l eenfchraie Lauwer en Eer-tuygh voor de Minne ,

Soofacht gevoeden hoop van Goden t'overwinnen ,

ivien atn een vollen difch den dert'le Ganimêed

Voorgaens het NeElar-vocht met volle maet toe-meet •

Daerflont een ander proufvoor mijngebeendefpieren ,

titet aen den wreeden L eeuw , hetjïerckfie van de dieren ,

JViens rugg ick^menighmaels herij « en maeck^fyn aerdt

Soo minnelick^y dat hy , ah vleyend' , quifpel fiaert .

T^iet aen Alcmenaes Soon , die 'k van een Monter-winner

Door mijne kracht hervorm ineen verwijfden Spinner

:

Maer aen een deftigh breyn j niet door ugrilligh nat ,

O Goon . maer met de Springh van Helicon hefpat .

Zen hreyn wiens pit , ge:^ult in Themisflrenge wetten ,

De wetten van de Minfcheen aen een jjy tefetten

:

Een breyn van *t Uegen-talgeliefkóofï en bmint

,

Minervaes Soogelinck^, Apoiloos Troetel kint .

Chj :(ijt het , brave BOY, die dickii ilsfocht te hechten

In't k/Mgh minne net van Blondaes blonde vlechten

:

Maer wat ickjié was windt
j
mijnfchicht was pmteloos ,

Tot dat ick^tot mijn hulp eenfchoonder A N N A kpos

.

Soo haejl beooghd' ick^trtet haer lodderige Lichten

,

Ha , dacht ick^. dit 's den wegh om mijnen Throon tejiichten ,

Die fchier in d'ajjche lag ^ en vaerdigh heb ick^ mijn

Gefet in't midden van haergeef\ighcryj}allijn .

Van daer heb ick^in hem , door tooverende treken ,

En tintelendgefïrael , een vremde vlam ontfleken ,

Die infvn ki^ligh hertfoo veel heeft aen gewent ,

Dat hy l^ulium voorfyn Gedingh-plaets ks^t

.

Trompet en trom leyt flil : en met beroemde Vrouwen

^eraeckt h\- aen den dans : maer daer hy 't mê wH houwen ,

IsMN N A ; die hy drukt (als eenige MeeprsJ

^enfyn verliefde borjï , en d'ander op de Pers

.

D AN. lONCTYS. Med.0.
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Joh. VAN Bever vvYCJc

VAN DE

WTNEMENTHEYT
des Vrouwelicken Geflachts

.

HET EERSTE BOECK.

Var2 de U^ture der Vrowpven .

Het Eerfte Capiftel

.

I . Hetgodloos[eggen , dat de Vrouwen geen menfchen en ^ijn ,

verawrpen .

z . Betvefen datƒ/ meerder tot de telinge toebrengen, als de mans:

tpaer in de oude Empedocles tegens den wijfgerigen Arijio'

teles voor-gejiaenwert; als oockeen plaetfche van den Apo-

fleluvtgeleyt , tegens de overfetting in verfcheyde talen

.

3. Dat de Vrouwen :(aet hebben » tegens de meeninge van den

felfden Arijloteles,

4. Dat de Moeders in de kinderen de manieren , endedefpraeck^

maken .

In Foeminarum Obtreftatorem, qui

afferuerat Foeminas non effe

Homines

.

Foemineos > indigne vimm , qui falfus honores

Confpuis , atq; hominem non capis ipfe tuum 5

Fac fileas > aut difce loqui ; dum doftior infic

Alter , Sc imbelles proregit arte nurus

,

Et cauflam rationis agit , qua foemina , qud Vir

Omnis > homo nobis eiïe > nee elTe poceü •

Sci-



t WTNEMENTHEYT
Scilicet ingenfo brutis difcernimur uno

,

Sortc pares ifta fcemina mafque fumus

.

Vir muliervè fuac i patrios hoe lumine Coelos

Afpicit arque ortus ventilac altafuos . ( Divum
Mens haec forma Deüm eft . Genus hoe cognomine

Dieimur , & fuperis annumeramur avis

.

Corporeum quod quifq; tenet, morralei caducum eft.

Hic fubeiinc partes fcemina virque pares

.

Materno tarnen ipfe pater dat femine ferpen

Pareius . Hie Graii defipuêre fophi t

Et eauflis cecidere fuis . Erraftis Athenac

«

Plus vario vobis nomine Belga fapit

,

AfTerit hic proprias natorum matribus artes >

Atqueillifunimum fcemina numen habet

.

Quod facimus > loquimurque piacde jure parenti

Imputar > & totum vult nihil efife patrem

.

Hxc jufti vindifta viri eft; dum foemina fceduni

Audit I huic vaftas ingeniofus opes

»

Et quicquid fapit ipfe , rcferc . Sie quae fibi nondam
Haótcnus eft i monftrum > ü mihi pergit } erit

.

Op den Vrouwen-lafteracr.

O'Nwatrdigh Vrouwen- kjnt , die van een menfchgehoremu»

Geen mtnfchen oyt en hadt , oflaetjimael hebt verloren ,

jils uwen lafier.mont met woorden/onder T^out

,

Metfwadder , metfemjn , de Vrouwen keep befpout .

Vfpraeckjs leugen-tatl , en watghy hebtgeschreven ,

IVaer heter itstet licht en in de nacht gebleven

.

•T is hejï datghy u naem , als geene menfeh , verfwijght ,

Eerghy de Man en Vrouw en yder tegen krijght .

JVert Wfjfer , offwijghtJ\il , en hoort een anderfpreken ,

Die op een vajlergront \an wijfen u gebreken

.

Het deel van 't wefen Godts , dat ons den menfeh hepaelt

,

Is , ingelijckemaet ,
op Man en VrouwgedutU .

Geen
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DER V R OU WEN. 3

Geen heefl en heeft diengeefi j het iffet afgefcheydin j

Ew T^jght y van hoogerhant , op ydtr Viiri htm beydm .

Doch ofons :(itlen oochjnet 't l'tchaem vrucht baer :^jn ,

En rijmde noyt Poëet, en wtjl non Medicijn :

Vat is tin hoogh verschil , dat in degroot fitfcholen ,

^Is in een diepen kiiyl , noch verre le^t verholen j

Ons oordeel ftaet hierfiil . Doch[eggen , dat het ^aef

Dat tot de leden dient , oock^van de moedergaet

.

la , datfy 't meejlegeeft . De Griecken willen(eggen

Dat dit is manm-tverck^. maerfietfe weder- leggen ,

Niet met een kjeyn befcheyt , ofminder als " t behoort ,

Maer met den Hemelfelfs , en Godes heyligh Woort .

Noc/; meer , de Vrouw ter eer : Hier ttert , met foete reden ,

De Moeder aen-gefeyt den oorfproncl^onfer %tden ,

Ms 't Mannen hoogh begrijp, haer oordeel , haer verjïant ,

Wert midden in de dracht de kinders in-geplant .

Hel bloet dat haer daer voedt , en datfe namaelsfu\g(n

,

Heeft innerlickt kracht om tot de deught tt bnygen ,

Daer :i^jn onsgeeJ]en in , defuflers van de T^iel

.

Vaer, Mannen, tvaren wy, als Moedtrdte onthiel ?

Maer , hola ! waerde Vrient , prijfi niet te v(el de Vrtmwen ,

Wantjoiickter eens het oir , wiefalfe wedt r houwen ?

Wiejiuyten al de Mans ? Daer valt een machiigh volcl^^^

Sooghy onmatigh :(i}t , op u en uwen tolck^

,

Voor my , ick^ fcheyder uyt , ofwilt oock^ons beroemen ,

Want anders laet ick^af u Wijven te verbloemen j

Ewfegge , Soo veel tofs doet haer , dieghy hierfeght

Geen monjler meer te x^ijn , een monfler T^ijn te recht .

Oor-genomen hebbende van de
Wtnementhcyt des Vrouwelickê gcflachts

tefchrijve, zoude my wel lichtelick tegen-

geworpen konnen werden > geüjckeertijts

gefchiede een, die wat lofFelicx prtes , Wie veracht het ?
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4 WTNEMENTHE YT
i^i al of te vergeefs gcprefen werde > het gene niemant en

verachte . Maer gelijck al wat hoogh ende verheven

ftaet , aldermeeft windt ende onwedcr onderworpen is,

foo heeft mede het verheven geflacht der Vrouwen >

eenige onftuymige geeften gevonden ) die dir onweder
in tong en penne ruyfcht» datfe tegen de felve in alle

boofheyt op-donderen . Hier uytberftdelafter, Dat
de Vrouwen geen menfchen en zijn . Hier uvt komt
het feggen van fommige Neus- wijfe» Dat de Vrouwen
zijn een raisflagh van de Nature t als fy tot haer oogen-
merck niet en kan geraken: Dat fy na de mans joocken,

om volkomender te wefcn : Dat fy oock minder herf-

fenen hebben , ende derhalven alleen tot den Spinroc-
ken zijn geboren,maer tot andere gaven van de godinne
Pallas onbequacm. Ende voorwaer, wie ifler onder de
Schrijvers, iufonderheyt de Poëten (daer van geven wy
reden in't beginfel van't 3 .bouck) die niet, als het maer
in'tminfte te pas en komt, met vollen monde uvt en
berft over de gebreken der Vrouwen ^ Ja daer zijn eer-

tijts luyden gevonden , welck geflacht noch nietuyt-

geftorven is,die meenden vry wat wonders uvt te rech-
ten ,• alsfy met geheele Boucken tegens het Vrouwen
geflacht uyt-varendei al wat ergens vuvl, oneerbaer,
ofte verachrelick was, haer fchandelick toe-dichten.

Op alle die beufelingcn te antwoorden , wat zoude dac

anders wefen , als tijt ende moeyte te verquiften t Over
ontrent veertigh jaer heeft feker Schrijver, een Boecx-
ken, fonder fijnen naem, uyt-gegeven, feer fcherp-

finnighaenwijfende, dat de Vrouwen geen menfchen
cn zijn , daer toe heel over dwers treckende eenige

plaetfchen der H. Schrifcure . Indien hy met redenen
gegaen hadde , wy zouden de felve hebben wederleyt

:

dan alfoo hy het woort der waerheyt leelick mifbruyf^,

Oordeel ick ftichtelickcr te wefen , fijn voorftel te ver-

ach-
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DER VROUWEN. 5

achten > als te wederleggen . Een ander heefc daer na

t inde Franfche tale uyt- gegeven een A. B. C. van de

I5t5,| Boofheyt der Vrouwen I paflfende op elcke letter een
grove foute der felviger . Tegen dit lafterlick vergif

'i heeft eertijts een he^lfame hanc gebracht Chrijiojfelvart

f^ki^fi^'* Spaènfch geiieef-meefter , ende onlangs JofFr,

t!>!LvcKETiA Marinella, hyindeSpacn-
fche> endedefeinde Italiaenfchefpraeck : maerfoec-

: ken beydei met het op- hoopen van de fouten der man-
i nen > meerder eere voor de Vrouwen na te jagen : het

^ welck my geenfins prijfelick en dunckt. Want de mans
é te verachten , ende haer gebreken breet us t te meten >

! om door die donckerheyt de Vrouwen deughden roet

meerder glants ende luyfter te doen uytfteken: en is

niet anders te feggen, als dat de Vrouwen beter zijn ,

als de quade , ende onbefchofte mans > die fv aldaer be-
fchrijven. Het welck voorwaer een fober lof is. Voor

I my I die een groote tegenheyt hcbbe in't fchelden ; lek
r meene dat den lof der Vrouwen genoegh gefterckt en-

f de bcwefen blijft i als maer de waerheyt , ende 'c gene
I in haer lo/Felick is > eenvoudigh verhaelt wert. Alles

oock, 'tgene men tegen-worpti op het naeuwftete
fifcen } ende te wederleggen j alfoo het maer op-ge-
raepte lafteringen en zijn I dunckt my gantfch onnoo-
digh te wefen , ende voorwaericken weet niet 1 ofick
feggen zal dat het eenmonfter gelijckti ofte dat het

i uytlacchens weerdigh is > te ontkennen dat de Vrou-
• wen menfchen zijn : al is't oock dat de wijf-gerige Plato

twijffelde , ofhy de felfdige ftellen 2oude onder de re-

delicke» ofte onredelickc dieren . Lefen wy niet dat
Godc in den beginne den menfche gefchapen heefc

Man ende Vrouw ; de Man uyt de fwarte aerde , de
Vrouwe uyt de ribbe des Mans,ende dat daerom Adam
oock Eva aen-nam voor vleefch van fynen vleefche

»

ende
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6 WTNEMhNlHhii
cnde been van fijne beenderen < De Heerc Chriflut werC

genoemt de Sone des Menfcben ; maer die en kondc

hv niet wefen , als van wegen fijne Moeder . Ende by

aldien dat de Vrouwen geen menfchen en waren , foo

iouden de Mans geboren werden van de gege die geen

menfchen en zijn ^ het weick feer ongerijmt is

.

1. Behalven dat wy noch, foo van wegen ons lic-

haem, als gemoet meerder trecken van de Moeder, als

van de Vader . Sulcx beveftight Athmeeus , by onfen

GaUms , met het exempel van eenige diere, die gefpro-

ten zijn uyc»tweederley fiagh , als van een vos en hondt*

dewelcke den aerdt houden van de Moeder . Ons lic-

haera beftaet,ende wert (gelijck de Propheet fpreeckt)

geronnen uvt Zact > ende Bloer. Het eerfte wert alleen

in de telingé by • gebracht van de Man , dan beyde door

de Vrouw : foo dat den ouden EmpedocUs te onrecht

bcrifpt wert van den wijf-gerigen Arijlonlesy om dat hy

gefeyt haddc, dat het van Man ende Vrouw by een ge-

bracht werde, ende dat het geheele van geen van beyde

voort en quam . Hier zal niet qualick te pas komen

,

wat naarder te letten op een placts van den Apoftel toe

den Hebreen , op het elfde vers , ende capittel . My
gedcnckt dat over eenige jaren de edele heere Jacoh

CatSy Ridder, doenmael Raedt-Penfionaris van Dor-

drecht , ende nu van Hollandt , defe plaets voor hadde

uvtdeoverfettinge van H. F4M/;e//w , over-een-komen-

de met de gemeene : Door dengeloove heeft oock_Sarafelve

kracht ontjangen y om :{aet tegeven , ende baerde hoven den tijt

hares ouderdoms . fijn Ed. mijn over die plaets vragende

,

antwoorde, dat de overfetting goet was, maerdatfe

niet over een en quam , met deaenteyckening> die op

dekantftont» te weten : Griecx, Katabole, dat is, tot

nederirerpingedes Z^aets, ofteoocktotgrontleggingedes Z^aets,

dat Jf , dat het Z't(t Abrahams , in haren lichame als eengront

9 I
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DER VROUWEN. 7
:(ou<}egeUyttverdendeslichaems IfaacXt ende fy bevrucht wer-
den . lek feyde , dat Kjitabole , e ygcntlick wel nedcrwcr-

: pinge was , maer dat , na mijn oordeel , fulcx te verftaen

i was vanhaereygen> ende niet van Abrahams zaet : dan
: fijn Ed. en kende niet wel acn-nemen> datdengeleer-
: den Faukelim, diefclfs tegen de Weder- doopersdeftigh

i

gefchreven hadde > hier in fijn felven zoude vergift htb-
: ben . Derhalven nam ick aen fulcx noch naerder re be-
I wijfen . T'huys komende fagh ick na den oorfpronckc-
licken Griecfchen text, ende de uyt-legginge in ver-

'. fcheyde talen , endebevondt dat den ouden Latijnfchen

1 overrctter,als oock Era/mm y Be:{ay den Italiaenfchen,

I Fran^oifchcn »• Spaenfchen > Engelfchen , Duvtfch^en
; alle met F4«/^f/y aen- merckinge over een quamen , ende
I verftondeni dat Sara door het geloove kracht gekregen
I hadde , om het zaet Abrahams te ontfangen. Het welck
i ftrijdt tegen *t gene F4M/je/w felver, en voor hem B(:{4

]
( hoe-wel hv anders uyt-leyt ) over die plaets heeft}ge-

" fchreven. Dit geven, ende ontfangen regel-recht tegen
malkander ftrijdcn , is klacr : ende kan derhalven het een
door het ander niet uyt-geley t werden . Maer de wnor-

i den brengen mede , dat Sara kracht verworven hadde t

1 niet om het zaet Abrahams te ontfange, maer om *t hare
I neder te fchieten. Want het wonder-werckbeftact alleen

daer in > dat Sara nu out en dor zijnde> ende dien - volgen-
de onvruchtbaer,even. wel door het geloove vrucht baer

; zaet in haer lijf-moeder neder-gcfchoten heeft; wacr
doorfy boven den tijt hares ouderdoms moeder gewor-
den is . Soo dat niet en fluyt > *f gene op den text :{aet te

]
geven y onfe gemceneTeftamenten op de kant hebben,

I o(ontfangen, welck woort in de oude overfetting , oock
i dieby Piantijn gedruckt is » in den text ftaet ; dii) geven

i is goet » ende beter als in eenige ander tael over-gefct is

;

' het welck daeroni oock wel te recht gebleven is in de

B nieu-
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8 WTNEM ENTH E Y T
nieuwe overfetting , onlangs bv eenige hoogh- geleerde

Mannen , in Goddelicke fchrifcen , ende talen wel erva-

ren i geluckighby de handt genomen, dieoockin haer

Aen-merckingen 'dit geftelt hebben : Griecx , tot neder-

werpinge > ofte gront- legginge des zaets . Het weUkniet

alleen van abraham verjlaen wen , uyt trim Sara het \aet Ueeff

ontfangen: mm oock^vanSara felve, die in defe ontfangenifie

haer eygen ^aet in ftdcken ouderdom , door de kracht des geloofs ,

daerby heeftgegeven, geltjck^in allenatuyrlickeontfangingegt'

fchiet . Het vvelck de waerhevt is , ende wert by de Ge-

neef-meeftersbondigh bewefen. Maer watzal menfeg-
'

gen , dat foo veel treffelicke Mannen hier in gemift heb-

ben ^ Den cencn heeft miflchien> fonder groot onder-

foeck , den anderen gevolght : ofte, gelijck waerfchij-

nelicker is.fv zijn bewogen gewceft door de grooie aen-

Cenlickheyc van den wijfgerigen yirifiotelesy die met

gewelt wil ftaende houden,dat de Vrouwe geen vrucht-

baer zaet en hebben . Soo veel kan doen het groot ge-

loof van een Man vanaenfien, dat hyoocktegeil reden

den aenhangh krijght . Maer geen gefagh en dient foo

groot geacht te werden, oftde waerhevt moet by ons

noch grooter blijven. Datickdefe uyt-legginge voor

ontwilfFelick houde , doet den edelen ende hoogh-ge-

leerdé heere, Daniël Heinfius , die op mijn verfouck heeft

gefchreven, dat de felve vaft ging, ende dat fijn Ed. fulcx

medealfoo aengeteyckenr hadde in fijn Hevlige Oeffe-

ningen , over het niéuwe Teftament. Dit zijn de gene 9

die'nu onder de pers zijn, endeten eerften tot verwonde-

ring van alle Geleerden zullen in't licht komen

.

Maer ( om wederom op het fpoor te treden , daer van

wv een weynigh ter zijde gegaen waren ) behalve dat de

Vrouw foo wel als de Man tot de telinge van de vrucht

haer zaet toe-brengt, foo voedt fv het felve, (als de Man

daer met meer na om en fiet) negen maenden met haer

Bioer»
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DER VROUWEN. 9

Bloetj w aer van het groeyt ende rijp vvert : ende dafi ge-

boren zijnde queecktfe het kint op met haer Sogh

.

4. Daernae met alle forghvuldigheyt het felve op-

voedende, leertfe het goede manieren (want de Vrou-
wen roeeft by de kinderen zijn ) ende de fpraeck felve

;

ende dat is de reden , waerom dat men feydt de Moeder-
licke tael. Ende voorwaer de fuyverheyt van eenige tale

is altijt by de Vrouwen te vinden > om dat fy t'huys blij-

ven, ende geen vremde landen en befoucken, vanwaer

dat gemeenlick door de Mans t'huys gebracht werden
vremde woorden ende manieren van fpreken , dewelcke

ons eygen tale vervalfchen: daer de Vrouwen geen an-

der taei hoorende , altijt onthouden , *t gene fy eerft ge-

leert hebbé. CoRNELiAjde dochter van den groo-

ten Romeyn Scipioy ende moeder van de twee vermaerde

Gracchiy heeft veel behulps gegeven tot de wel-fpre-

kentheyt van hare fonen , gelijck Tahtus getuyght. Ende
de wel-fprekende C/wofchrijft, dat iiy haer brieven ge-

lefen hebbende , genoegh konde mercken, dat die fonen

niet foo feer in de fchoot, als wel in de fpraeck van haer

Moeder waren op gevoedt. By den felven Cicero feyt de

Romeyn CMjI/i/y, dat als hy fijnfchoon-moeder L^lia
hoort fpreken, hem dunckt,dat hy Plautum ofte Navium
aenhoort, die oudt Latijn gefchreven hadden. Op de
felfde wijfe fchrijft Plmiw aen fijnen vrient Euritium,ovcï:

de brieven van een andere Romeynfche JofFrouw. Pom^
peitH Satuminm , feyt hy , las my onlangs voor, de brieven

van fijn huyfvrouw, nnen zoude gefeyt hebben, dat het

PlautWy ofte Terentius geweeft hadden bus ten verfTen ge-

ftelt . Als lacob koning van Arragon de Moren uyt de

ftadt Valen9en in Spaengjen verdreven hadde , geboodc
hy vele Mans uyt Arragon , ende Vrouw en van J lierda

,

om die te bewonen : de kinderen die van beyde quamen,

behielden de nioederlicke fpraeck > de felve j die de in-

B a woon-

i
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10 WTNEMENTHEYT
woonders nu over de drie hondert jaren fpreken . Hier-

om is'c niet fonder reden, dat Qmntiliams beveelt, wel te

letten, dat de Minnen geen quade fpraeck en hebben 9

om dat de kinderen die altijt aen-hanght , ende niet wel

afen kennen leeren . Dewijl wy dan ons wcfcn , ende

beter wefen van de Vrouwen hebben, met wat rcchc

zullen wy ontkennen,datfe menfché zijn 1 1ndien 't geen

menfchen zijn, dewijl mecftendeel de beginfeicn van ons

geboorte , het vcrftant , ende , daer wy dat mede uyt-

brengen, de fprake van de Vrouwen komt, ickcnkan

niet Gen hoe dat wy menfchen konnen gefeyt werden,

'ten zydat wy haer aen-ncmen voor dubbelde Men-
fchen , ofte voor Engelen . Phalarn in fekeren Grieck-

fchen briefaen fijn foon > vcrmaent hem Vaderen Moe-
der, om foo veel genoten weldaden,altijt te ?eren : maer

infonderheyt de Mocder,die foo veel meerder voor hem
hadde uyt-geftaen . Om nu dit capittel te befluyten

:

De Menfche wert befchreven een redelick dier . Maer

paft dat niet op de Vrouw t Heeft fy niet een redelicke >

cndeonfterfFelicke ziele C Na-volghtfyoock niet door

verfcheydekonften de wercken Godts , ende wert haer

vcrftant al verftaende nietalles^ Seer wel fchreefonlangs

den geleerden Monick te Parijs Marinm Mtrftnnm , dat

men inder vrouwen verftant fpeuren kan eenige voncken

vangroote gaeuwigheyt ende levendigheyt, ende die

dickwilder ende grooter als in de Mans : foo dat buyten

alle twijfFel het beelt Godts in de Vrouwen is, gelijck

getuvgen onder de Grieckfche ende Latijnfchc Out- va-

ders Bafilim Homil. x. ende ^ugupnm x 1 1. van de

H. Drie-vuldigheyt v 1 1 1.

Het
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DER VROUWEN. xt

I

Het 1 1. Capittel

.

I . Dat de Nature niet altijt voor en heeft een Man voort te

brengen .

1. Dat de Vrouivgeen onvolmaeckt Man en is , ofte een misflagh
van de Nature ,gelijck^Arif\otelesfeyde .

3 . Dat de deelen , waer door Man ende Vrotttü onderfcheyden
tverdeny meer verfchiUen alsinplaetfche, tegens het gevoelen
van Galenus > ende andere

.

4. Endedaerom het veranderen van Vroutt) inManfoo vafi niet

tngaet,

/:* I "p Rrat aberranri quaevis ciii nafcirur aftu
•C» Fcemina, Nature deficientis opus.
Hoe peccar > quicunque docet . Nil cale Batavo

Credif ur . sequales matribus ille mares 9

Et fimili geminum fieri molimine fexum
Aftruit, in Graias invehiturquefcholas.

Scilicet a folo fua fcrt munimina vero

.

Hóe minus ipfa vetus GrcTcia pondus habet

,

Dixerit hïc ; nifi dióta probet , cognomine mcndax
Audit , & Hollando vapulat aéta mee

.

Quxpueros Natura parens , facit eiïe puellas.
Formaturnifu foemina mafque pari

.

Bafia qu2 natos , h^c fpirant bafia natas

.

Quifque fuum nefcit ^ dum creat > ipfe genus

•

Abripiturdum gignit homo > necdifparefervec
Impete, feu muiier > feu viramandusamet.

Sexus uterquefimul ftudio prognafcitur uno.
Vis generat gentes feminis una duas

.

Has ubiconfunditi vel membris mutat ademptist
Tune mecum tacito gutture , Bdga > ftupe >

\

Atque Deum venerare tuum . quem laudibus altum
Tolie , quod a taii re det abefle malo •

B 3 *T//
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it WTNEM ENTHE YT
* nr« Jsfond\ emgruivdis't, tefeggen , dat de krachtt»-,

X Varit edel menfchen :{aet noyt Vrouwe voort en brachten,

Maer dat het onmacht is , en dat het :(aet hefirijckt ,

Soo dickmads als een huvs met maeghden wert verrijcl{t

.

Dat h nu vals betoont . en metgejonde reden

Heeft mijnen Beverwijck de Grieckenweerbeflreden

:

tly wijfi haer onverftam , enfeght haer bondigh aen ,

Dat niemant , wie dat drijft , het telen heeft verjlaen .

Jck^ prijfefijnen emfl , dat hy de klouckfie Kpppen

Derft vatten hy den hayr* en metH voetenfchoppen ,

yt^anneer haer kprfelhevt en in gemmen haet ,

De palen van de kpnjlfoo ver te buytengaet .

Jck^houwet oock.met hem . tvat pas ickjop Athme>u. ,

Wat kan Otidt- Kpmen doen ?fy beyde T^ijn verdwenen

' Tgeen hy haer ttgepleeght , 'tgeen van haer isgefeyt ,

,
i^y met haer bedrog

Doet , Lefer , watghy wilt , en houdt u oorded vry

;

Doch houwjet met de Vrouw ,foo houtet oockjnet my .

(i.)

ICk meene dat in't voorgaende Capittel genoegh vol-

daen is den genen, die het edele Vrouw-volck uy t het

Menfchelicke geflacht woudé ftooten : nu moeter nocli

neder-geleyt werden een ander op-werpinge > die de

Vrouwen een flagh flechter fouckc te maken , als de

Mans . ^rifioteles leert , dat de Nature altijdt pooght

een Man voort te brengen , raaer dat de Vrouwe by on-

geval voort-komt > te weren uyt fwacker ftof
»
't welck

tot de volmaecktheyt van een Man niet en heeft kon-

nen creraken . Derhalven noemt hv de Vrouw een mis-

flagh van de Nature , ende gclijck de Monfters haer

gebreken zijn , in den felven graed ftelc hy oock de

Viouwen,
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DER VROUWEN.
2 . De crefFelicke geneef- meefler GAmus , ende vele

andere j inde voec-ftappen van den groeten Ariflotdts

tredende» feggen» dat alfoo de telende kracht in'tmen-

fchelicke ftofeenis, haer wit maerop eenen heeft, te

weten, een Man voort te brengen . Ende by aldien fy

den doel mift» ende geen manhek fchepfel voort-bren-

gen en kan, dat het dan een mevsjen valt, de eerfte on-

volmaecktheyt van een Man ; daerom oock de V^rouw

van den gemeltcn^r//?o/e/wgefeytwerc, te wefen als

een Man , daer wat aen ontbreeckt

.

3. Soo meent G^/£«tt/ , dathetonderfcheyttufTchcn

Manende Vrouw niet anders is, als dat de Deelen,die

het onderfcheyt maken , in de Mans van buyten zijn , in

de Vrouwen van binnen , endcfulcx om te luttel hitte 9

die de felvige niet en heeft konné voor uvt ftooten.Hier-

om mcenen fv,dat de Vrou wenjals in hacr meerder hitte

komt, fqmtijts in Mans veranderen; waer van vele ex-

empelen in de Hiftoryen te Icfen zijn , by een vergadert

door Schenckium in't4. bouck van fijn Aenmerckingen
op'c 5 .capittel . Van Jpbit een dochter , die een ander

dochter trouwen zoude , ende doen door die verande-

ring in een jonghman veranderde , fchrijfc Ovidius defe

aerdige verflen 9. Metam, van onfen Poëet mee de fevige

aerdighey t verduytfcht

.

Tdnthe was de hrujt , mfou met Iphis paren-,
;

lidaer Ipbis was een maeght , en dorfiet niet verklaren

:

Om dat haer vaders eedt en hoogb gefroren woort

Den doot hadt aen-gefeyt aen alle vrouw geboort .

De moederjlom, beduht , en Jphisgantfch beladen »

Doch deden anders niet , als datfevyerigh baden

Jien JJjs haer Godin . die uyt haer diepe Kf^^k,

Een teeckjnfcheen tedoe77 van eenigh wonder-wmk^ •

De moeder tradter in , en Jphis daer-beneven ,

Die» na dat aen betfpoock^een offer wasgegeven ,

B 4 Ver^

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

30G28



14 WTNEMENTHEYT
Verandert ingelaet . hatrfchoone hUnckhevt hlijft,

Maer al haer kram^gefiel is dadelicligepjft ,

Hatrwefen ffgefet , haer lockenfraey beeneden ,

Haer heetten heel verfierckt die doen manhaftefchreden ,

Haerjijne ftem wertgrof. En watter verder wafl ,

Maeckt dat een teere rnaeghtfelfs op een maget pafi •

Sy berden uyt in vrettght , en geven aen de Goden

Ved offers , veelgefchencx , dat Jfts hadt geboden ;

Ja JpljH f\elt een vers aldaer tot hengentf ,

Dic was een Vrijfters hant , die nu een Vrijer is

.

Denfeejlen- dagh komt aen , defoete lieven trouwen ,

Maer niemant weter van , ƒdfs die de brw/loft houtven .

Janthe wenmaeyt , gelief-lockt engekuft

.

Doch wasyfoo langhjy tvas des wonders onbetvujï .

Maer hier valt vry wat tegen te brengen. feggeti»

dat het wit > ende ooge- merck van de Nature is, foo wel

een Vrouw tc telen , als een Man . Want als fy altijdc

pooghden een Man te telen , foo zoude fv haer wit dick-

vvilder n^ilTchen , als raken : alfoo bevonden w crt, datter

door de banck meerder Vrouwen zijn , als Mans . Ende

tefeggen , dat fulcxgefchiet door een misflagh van de

Nature (deweicke, na de getuygenifTe van jiri]ïotelesk\-

ve » alti jt doet , van 't gene gedaen kan werden , dat beft

is) is te fiecht voor foo een wijTe , ende en komt met fijn

iecre niet over een . Want hy leert » dat het gene mee-

ftendeel gefchiet , meeft volgens de Nature is . Vor-

ders , bv aldien de Nature altijt ftont om een Man voort

te brengen , foo zoudefe nooifakelick foucken ende vor-

deren haer evgen bederffenis. Het welck van den beften

konftenaer,'geljjck haer Ga/mw noemt, tegelooven,

gantfch ongerijmt is. Want alfoo de Man een fterfFclick

menfch is , foo verlengt hy 't leven aen *t menfchelick

gcflacht door telinge , en 't gene in eene felfftandighey t

oiet en konde dueren,blijft in't geflachf j ende wert alfoo

een
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DER VROUWEN
een fterfFdick dingen gelijck de onfterfFelickheyt aen-

gebrachc. Dewijl dan tot de telinge» de Vrouw foo w el

van nooden is > als de Man, foo en kan ick niet begrij-

pen , waerom dat de eene door misflaghi de andere door

fekere wet roofte geboren werden. 5eer wel feytdcn

hoogh-geleerden Crmoninuf, eertijts mijn meeflerin dc

hooge fchole van Padua , Dat de Nature wei doet in al-

les dac beft is» maernier (impelickbeft) dan dat beft is

voor elck fijnen aerdt. Bv exempel; Het is beter een

menfch te zijn , als een boom » fimpelick: maerheten
is voor den boom niet beter een menfch te zijn, want

als hy een menfch was.foo en zoude hy geen boom zijn»

cnde derhalven willende veranderen in een menfch > foo

zoude hy fijnen onderganck foucken . AlflTer dan gefeyc

wert , dat de Nature doet i 't gene beft is , fulcx moet
verftaen werden , naedenaert endc mare van elckefelf-

ftandigheyt . Want uvt dat befonder goeti tot de befon-

dere deelen des Werehs gematight » fpruvt daer naeeen

geheel ende gemeen goetj het welck fimpelick een goet

der Naturen is> geftelc onder het eerfte wit van alles.

Sulcx heeft alhier infonderheyt plaets. Want de Nature
fouckt elck dingen in fijn gedacht te bewaren; endeen
tracht niet meer een Man voort te brengen 9 als een

Vrouw. Anders fulcx poogende te doen, foo zoude
hier een groote onvolmaeckiheyt wefen . Want gelijck

uyt Ziele > ende Lichaem voort-gebracht wert ^ \ gene

edelder is , als elcx van beyden > te w eten de Menfch

:

foo komt oock uyt Man en Vrouw het behouden van

het geheele geflachtj fonder 't welcke de deelen felve

zouden vet gaen . Soo dat die twee van nature foo ver-

knocht zijn, datfe niet gefcheyden , ofte gedeelt en kon-
nen werden. Ende dewijl een vanbevdemaer begon-
nen , ende foo onvolmaeckten werck is % foo hebben de

oudtfte onder de Heydenfche wijfen het beyde haren

B 5 Code
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16 WTNEMENTHEYT
Godt toe gefchieven. Hierom feyde den cuden Griec-

fclien poëet Orpbew, dat lupher Manende Vrouw was.

tndc de wijf-gcrige Plato vertelt i datter in den beginne

driederley foorte van menfchen waren , niet alleen i weCf

die wy nu hebben , maer noch een derde van bevde i 'fa-

men gevought . Defe , alfoo fy fterck van Lichaem

»

cnde groots van iiei ten waren,pooghden met de Goden

te vechten > ende haer den Hemel te bang te maken

,

gclijckde poëet Homrw verhaelr van Otw ende Ephtal'

iw,twecfchrickelicke Reufen. Om fulcxtegen tezijnt

foo heeft lupiter , eertt raedt gehouden hebbende met de

Goden , om die luvden fwacker ende fediger te maken t

clck in twee verdeelt. Soo dat Man ende Vrouw in'c

bvfonder een halfende onvolmaeckt Menfch maké, dan

te famen een geheel ende volmaeckr. Maer de gencgent-

heyt is in dit geflacht noch gebleven , om tot haer eerfte

nature ende volmaecktheyt te geraken

.

4. Nu belangende watter gefeyt wert,dat een Vrouw

2oudewefen een onvolmaeckt Man, om dat het gene

onderfcheyt maeckt, 't felve zijnde, in haer door te wey-

nigh wermte niet en kan te voorfchijn komen: fulcxftnjc

tegen de bevindinge > die ons de Ontledinge openbaert

.

Want die deelen en verfchelen niet alleen van plaetfche,

gclijck Galetiitf , ende andere geleert hebben , maer oock

van famen fetting > als onder andere wijdt- loopigh ende

bondighbewefen is by den vermaerden ontleder u^nd,

LaurentiiH y geneef-meefter van Henrickde Groote . Die

oockfeyt, dat hetgrouwelick, endeniet wel geloofFe-

lick is, hoede Vrouwen in Mans zouden veranderen:

en indien fulcx fomtijts mocht gebeurt wefen , dat foo-

danige van beydes verfien zijn , maer dat het een door de

kleyne wermte inde jonckheyt is verholen gebleven,

*t welck daer na door meerder hitte uyt-berft. Dat oock

fommige onvoorGchtige Vroe-vrouwen dickwils be-

drogen

1 <
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DER V R O UWEN. 17

drogen zijn > alsfyi dooreenigewanfchapenheyt in die

deelen, niet wel gade en flacn, datter wac uyt-muyt.

; Den beroemden ontledcr Snerinm Pinem , ( die te Parijs

i mijne ftudyen hielp vorderen) verhaelt dat feker Vrouw
in'tjaer 1 s ??- *s nachts een kintbaerde> 'cwelckom de

flauwigheyt metter haeft voor een dochter gedoopt, en-

de Jannekcn genoemt werde , ende dat weynigh da-

jgendaer nae voor eenfoon eerft van de Moeder, daer

•naeoock van andere met groote verwotidering bekent

werde, ende Jan genoemt. Soodanigh is in defeftadc

; Dordrecht een geweeft, eenige dagen in de kraem • de

' klopper als voor een dochter bewonden , die daer na hier

Schepen geweeft, ende Raetfheer indenHage fonder

kinderen by twee Vrouwen , geftorvenis

.

Het III. Capittel •

II. Dat Vrouw ende Man, in wtftn endegeflacht niet en verfchil-

len , maer alleen ineenige toevallen

.

' i. Dat inde felvige, foo na \idey als na Lichaem de Vrouwe

boven de Man verre uytmuyt

.

l . Waer door/y ooc^degrootfle ende wijjle Mans onderhaerge-

welt brengt .

^.Maer felfs nae den Man niet en jooekty om daer doorvd-

maeckter te wefen , gelijck^ylriftoteles meende .

5r. Groot vordeel de Vrouwen by de I{pomfche, Franfche , Spaen-

fche , ende Egyptifche wetten gegeven .

6. Hareuytnementbeyt van den beginne des werelts .

HAftenus asqua viro muiier , Nunc iriajor haberi

Incipit , angelicis aflbcianda choris 1

Et Divis jungenda fuis . jam vile vocetur

Nomen , homo ; Dici fo?raina , pluris eric

.

CU-
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i8 WTNEMENTHEYT
CUrior his facies , animaque potentius almae

Robur& illuftri lumine trifte minus

.

Nos format natura rudes *, cui fcemina prodit

Terfior , & cunftis pulchriorarticulis

.

Forma decens magis> huic animam magis effe decentera

Monftrat . & a patrio plus radiare polo

.

Novimus oppofito qui fpeftent fidera vultu j

Vultibus oppofita qui tremuere nuru

.

I>4ovimus immotis qui cernant fulmen ocellis >

Atquc oculos vifa condere fionte fuos >

Humanam nee ferre Deam , cui plenius aftrura

Ëmicac , & certo fulgure numen ineft

.

X7rimur hinc vares , & quas a fole favillas

Ducimus I a folo dicimus eflfe colo >

Virgineoque cxire finu , qui fepius olim

Artificem potuit detenuiflfe Jovem

»

Et Coelo rapuiffe fuo . qub » judice tali

»

Ipfo majorcm fe probet cfle Deo

.

TOt noch tct is de Vrouw de Mannen vergeleken;

Hierfiaptfy hooger op , en iffer vangeweken

,

'Tis minder hier een Man , als Vrouw te xjjngemaeckt ,

Terwijl!' een Engel wert , en aen den Hemel raeckf .

Haer is een meerderglam:( en luvfler aen-gefchapm ,

E» uyt haef oogh is meer , als uyt een mans , te rapen .

Siet eens ter degen om , en let op aüe-heyd ,

Men merckt, vooriraer , men merekt , een helder onderfcheyd.

Dm Man is rouw van aerdt , en jïrajfer in manieren ,

Daer tegen is de Vrouw het fafjle van de dieren ;

Befneden »/y meer , en heeft wat anders in ,

Dat ons dengeefï bedwelmt en prickelt in denfin

.

Jck,ksn een moedigh man , die yfonder te verwerren ,

Slaetfyn geducht geficht te midden in de flerren ,

Maergeeft hy maer een lonckop een die hy bemint .

Syn oogh dat draeyt hem om , m wert gelij<k.^ls Hint

,
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DER VROUWEN. 19

ckjisn ten moedigh man , die Uixem kan verdragen »

\Maer van een luffer-wenck^wert haejleliekjverjlagen .

^ Men dencke wat men ivü , ick,feggu , en gehoft »

P Dat d'ingeboren vlam al vry wat is verdooft ,

"En dat het Hemels vyer , eerfi in den man ontfleksn

,

W\ ^dam ifi verhuyft , en in de Vrouw getveken

.

Hierdoorfoo haken wy , en :^jn tot haer verruckf.

Diem den aenhegin heeft voor den Mangehuckf .

Dit is al langhgevoelt , maer nietfoo klaergefongen

,

i Siet eens , wie datter dicht , is van een maegfngedivongtn •

fVy dwalen mettt Son , enfeggen , Dat de vlam

Die ons tot r^men drijft , van hareftralen quam ,

•Tm niet dan Maeghde-vyer dat onfe tortgh doet quelen

,

En dat oock, lupiter hier voormaels dwongh teftden

Hier d'een , daer d'ander hlom , dat luno bijflerffut

,

Die atn haer lojlen manfynfoute wel verweet .

Maer hy bejouwdet wijf, en liet niet afte mailen •

> Maerginckyan d'eenefchootfïracx in den ander vallen •

IVat meent 2hy dat het is , als Nafo dit onsftyt ^

"Hiet , dan dat maeghde-klachtfeljs Goden onder-leyt •

Ck heb de Vrouwen onder de Menfchen gehouden

»

ende wederleyc i dat fy van een flechter flagh zoudea
wefen . Hier en moet het niet by blijven i op dat de ge-
ne> die derven feggen> ofte dat het geen menfchen» ofte

onvolmaeckte zijn^nu haer zouden moge Hen het hoofc
boven den aert der Menfchen opftekeni ende het heir

der Engelen vergcfeltfchappen . Dat het onderfcheyt 9

i'tweick tulfché 't Mannelick ende Vrouwelick geflachc

|is, nieten raaeckc een wcfentlick onderfcheyt, blijckc

jfoo uyt het gene wy in't laetft-voorgaende Capitrel ge-
jfeyt hebben i als oock i om dat het in alle dieren niet ge-
'vonden wert > gelijck -/^ri/?o/f/wbetuyght, ende om foo
I wefenctick onderfchey t> roaeckc naturen van vcrfcbeyde

foor-
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lO WTNEMENTHEYT
foorte ende geflacht : maer Man ende Vrouw zijn altij

in een geflacht , na de getuygenifle van den felfden wijf-

gerigen . Want het wefen , ofce de felfftandigheyt var

eenigh dingen en lijdt geen vermeerdering > noch ver^

mindering. Gelijck een fteen , van wegen dat hy ee

ftcen is , niet volmaeckter en is , om die naem te voere

als een ander fteen: alfooen is oockdeneenen menfc

niet meerder menfch als den anderen , ende derhalven dd:

Man niet meerder als de Vrouw, foo veel aengaet hetS

wefen . Wantfy werden beydeonderhetMenfchehckcii .1

geflacht gerekent , ende indien fy ergens in verfchillen h '

dat is maer in toevalligheyt , maer niet in wefen .
Endel

niemantenbehoufthiertedencken, dat dan daerindr*

Man de Vrouwe te boven gaet

.

1. Wvbeftaenuyt Ziele, ende Lichaem: in een va

bevde móften dan die toevallen zijn . Indien in*t Lic-t i

haêm ; al is'tdat de Mans gcmeenlick ftercker ende rap-i

per zijn, foo en kan haerfulcxtot geen vordeel ftrec-c.

ken , dewijl dat niet foo feer haer nature toe te fchrijven

is, als wel de geftadige oeffeninge,die het Vrouw- volcW jl-

foo niet gegunt en wcrt . Ende by aldien de uytnement-ö :i

heytdaerinbeftaet, waerom en zullen wy dan niet feg-j j

gen, dat een Leeuw, Beer, Tijger, Hert, ende dier-

gclijcke Dieren , die ftercker ende rapper zijn, als do

Menfchen, oock niet edelder en zijn De Boerinnen,

die door geftadigen arbevt hart ende fterck zijn , waer-* >

omenfteltmen die niet boven de teere Joffrouwen?'

Daer-en boven in de Oorlogen,alwacr het op de fterck-:

temeeftaen-komt, waerom en wert daer de fterckftei

niet boven al de andere in weerde gehouden «f De ko-'>

ning der koningen Jgamemnon verheft bové al fijn flerc- -

ke helden , Nejlor , fwack van ouderdom , maer wijs vani

beleyt. Hv en wenfcht tot het veroveren van Troyeni :

ficen tien jiuicts, ofte Jcbilks , raaer Nc/?ow. Want aldusr

doet'
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P'iloet hem de Griecfche poëet Homem
P*4'^^"^^ *^ beleg van Troyen :

iiiïil Och l ofmy Godt vergon , dat Neflor metfyn tienen

My , met haerhoogh hekst , voor Troyen mochten dienen

:

Den krijgh waer haeflgedaen ^ d' onwinnelickeJiadt >

Hoe groot , hoeflerc\fy is , waer van my haefigevat .

: Hier-benefFens betu\ ght noch de uvinemeniheyt van

it[c Lichaem I de uytnementheyt vandeftofFe, daerhet

^i\t beftact , Godt heeft de Man gefchapen uvt dc aer-

tïde > de Vrouw uyt de ribbe des Mans . Soo vele dan als

-ilde Man overtreft aerde ende flick> foo vele overtreft

ock de Vrouwe de Man, te weten> het werck de ftoffe»

-jdaer het van gemaeckt is . Want gelijck niemant zoude
|derven feggen , dat kalck, fleen , ende hout , treffelicker

riwaren , als een huys , dat dacr van gebout is , foo en zal

iMOOck niemant konnen oordeelen , dat Slick een Man
: • overtreft , ofte de Man een Vrouw . Maer by aldien in

ide Ziele de uytnementheyt beftaet>foo komt de Vrouw
li hier oock in te boven . Want al is't , dat vvy , volgens

:i het gevoelen vande Wijfen, moften bekennen, dat de
' Ziele der Mannen foo edel is, als der Vrouwen, om dac

i fy bevde van een geflacht zijn, ende derhalven vaneen
ende de felfde nature ende wefen: foo en zoude ick even-

^
' wel my niet willen kante tegen de leere van den Meeftec

* !der Sententien Lombardus , de welcke fchrijft,dat uyt dc

;
fcheppiiig felvede eene ziele de ander overtreft inna-

tuerlicke gaven , de eene in aerdt vernuftcr is , als d'an-

: dere, ende fcherperverftant ende begrip heeft: want dac

; het alfoo mede in de Engelen is ge weeft. By aldien dan

: .: de Zielen malkanderen konnen overtreffen , foo komc
; dat vordeel voor de Vrouwen; gelijck af te nemen is

fii uvt de voortreff*elickheyt van haei Lichaem . Want het

^ 1 Lichaem, gelijck Sextus de Philofooph fchrijfc, is een

I li beelt van de Ziele . ^rijlo feyde > dat een fraeye fchoen

bc-
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tt WTNEMENTHEYT
betoonde een fraeyen voet : even-ecns is in een fchooti

ende fuvver Lichaem te fpeuren hetbeelt van een edel

cnde verheven gemoet . Te weten , uyt de uytnement-

hcvt van het Lichaem, kan de edelheyt van dé Ziele ge-

kent werden , wacr voor foodanigh Lichaem toegeruft

is. Derhalven zal ick nu gaen bev\ ijfen, dat het Lichaem

der Vrouwen in fchoonhcyt ende gcmaiighcyt het

J^annelicke te boven gaet , ende dien volgende oock dc

Ziele. Ende al en hadde de wijfe Xenophon niet gefchre-

vcn, dat de Vrouwe fchoonder van Godt gefchapen wa-

re,als de Man,roo zoude de fake fulcxfelve wel fpreken.

De fchoonheyt flickert» gelijck een glantz uyt Ziele en-

de Lichaem , ende is als een ftralent licht der Ziele , de-

welcke het wcfen aen dat Lichaem getft » daer fy in her-

berght , gelijck de Platonifche wijf-gerige PlotintH

fchi ijft I eü wijtloopiger vertoont wert van Leo Hebram*

daer hy feyt , dat de Lichamelicke fchoonheyt een fcha-

duwe , ende beek is van de onlichamelicke fchoonheytt

de welcke fchijnt ende blinckt in de Lichamen . Want

indien de felve haren oorfpronck nam uyt de Lichamen»

foo zoude fy allegader fchoon zijn , 'twelck in tegendeel

bevonden wert . SoodatdeSchoonheytfpruvt uvt een

hooger oorfaeck . Socrates , de vader van de zedelicke

wijlhevt, ftclt wat duyfter , nae fyne maniere , het teyc-

kcn ofte ten minften het behulp van een vroom gemoec

in dc fchoonhev i des Lichacms,dic bv een fchoon peert»

ende 't ander bv een ruyter gelijckende . Soo dat andere

geleerde mannen niet te vergeefs gefeyt en hebben > dat

de Nature voor gtootc Zielen weerdige woonplaetfen

bereyt» op dat men ust het wefen van den menfche ende

defraeyigheyt van fijn leden mocht fpeuren» wat voor

een hcmelfche geeft dat aldaer t'huys was . Want by de

Ouden is altijt gelooft , dat een fonderlinge fraeyigheyc

veel crock van den hemel . Het zy (gelijck Lat, Pacatus

voor

I
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DER VROUWEN. '23

voor dê keyfer Theodofium feyde) die Goddelicke Ziele

»

als fy in'c Lichaem zal komen , voor haer felven eerft een

bequameherberge toe-ruft: het zy, dat alITe gekomen
is, nae gelegent heyt een woonplaets maeckt ; hetzy»

dat het een uyt het ander fpruyc, ende als haer gelijcke

dingen verfamelt hebben > fy beyde grooter zijn . Ende
terttont voughc hy daer by : Uwe deught is een Keyfer-

rijck weerdigh, maer uwefen geeft de deught getuy-

genifle. Die heeft gemaeckt,dat ghy een Prins behoor-

den te zijn: maer defedat het voughde. Wacr ttiede

over een komt , *t gene de poëet EuriptdesCs): :

^ l Prtams wefen engelaet ,

Had luyfler van een hoogeJlaet .

Want deTrosaenfche koning Priamiis wertoock van

egen fijn defrigh ende koninghlick wefen verheven by
Homerus. Ende gehjck de felfde Poëet fijn ireflFclicke

helden oock een trefFehck_ychacm toe fchrijft , haer

gevende een Goddelick wefen: foofevthy aend'ander

zijde » dat den onbefchofcen Therfites geheel mifmaeckc

van lichaem was . Ende een ander poëet Lycophroti ge-

lijckt hembyeenaepi in weickers maeckfel de Nature

rechtveerdigh geweeftis, (gelijck nae H//>/>ocy4/wmede
gefeyt wert van G^/fwojdewijlfe een befpoctclicke Ziele»

bekleet met een befpottelick Lichaem Sulcx is oock
van Tachusy Patercuhs , ende andere fchrijvers aenge-

merckt. De poëet Martialts oordeelc van yemants quade
imborft nvt fijn leelick lichaem

:

R^oi'hm'tgb,fpart geverivt^k/i'^p-voetigh Jcheel van oogm,

Is loris :foo hy deu^t ,foo heeft de kunji gelogen .

Want felden , fchrijtt Panormitanus , is in een mifmaeckt

Lichaem een fchoone ende edele Ziele te vinden. Ende
heten kan niet gefchieden > feydt dat een die

heel leelick is, met eenen goet is. Ende daerom hebben

de Hebrsen ende Griecken goet en fchoon met eé woorc

C ge-.
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14 WTNEMENTHEYT
genoemt j al ofde goethcyc van de fchoonheyt i noch
de fchoonheyt van de goetheyt niet en konde gefchey-

den werden . Daer van feyt mede t{ha:{es een Arabifch

geneef-meefter , dat een leelick aengeficht , beteycken-

de quade manieren : ende gelijck een Griecx poëet E«-

dorus fprecckt:

De GrkckcnJldden vajï ,

DAtgamdeught m trajl ,

Jn menfcben van natuer

Crofy leelick^, fl^^gf^ enfluer .

Dewijl dan de Nature de leden ftelc, gelijckfe voor

^e manieren der Ziele bcquaem zijn > ende dat , gelijck

den oudt'Vidcr ^mbrofius feytj de geflaltenifle van'c

Lichaemeen beeltis van deZiele: foo feggen wy wel

terecht» dacde uyterlicke fchoonheyt des Lichaems

,

waer inne dat de Vrouwen de Mans verre overtreffen >

een beelt ende bewijs- reden is > van de Goddelicke
fchoonheyt > met de welcke hare Ziele begaeft is. Hier

op (ïet de po'èet Ovidiiis : fprekende van de fchoone»

ende eerlickc Lucretia

:

Lucrefes aeufchijn engemoet ,

Was even deftigb , evenfoet .

Ende de fclfde op een afider plaets

:

Sy uuti van ZJel , en L ijfte prijfen ,

Aifw f{pnd' uyt beyd' haer Ouders wijfen •

De Mans felve werden genoegh overtuyght van de-

fe fchoonheyt» alflc maer by C«/>iiiofchooI beginnen te

gaen , ende heel als van haer felven door de liefde ge-

trocken werden . Soo feyt de poëet Horathis

:

Ons Soetjensgladde marmer borji ,

Maeck} dat mijn hertje nae haer dorjl .

Soo fchrijfc by den gemelten Ovidius in fekeren Brief

tAcontiiis dcfc veiiFen van fijn vrijfter;



DER VROUWEN. 2;

Cydippe wil van my met mate:{ijngepref(in ,

Maer etr ickdatfou doen ,foo moeftjefmrter wefen ;
Haer hlanckheyt roert mijn geeft y en maeckt mijn penneflout:

xAch ! die haer matighprijfi ^if ,dte haer lofonthout .

Jriaer oogen , *t hooghfle licht dat menfchen kan beschijnen

,

/^ijn d'oorfaeck^defes vyers , daer in ickfal verdivijnen ;

y hals , u witten hals , engeel-gekrolde vlecht ,

V handen , die ickjvenfch my om het lijfgehecht ,

Vmont, ufuyveremont , ukrieckcgelijcke wangen

,

Daer ick, wtl eeuwighlickwou wer.fchen aen te hangen ,

V eel, u hoofs gebaer > u :(tele met u lijf ,

Mifmaeckf die liever eerjl , eer ick^geen Pr
ij
fer blijf

,

Om nu andere over te flaen > die de verftaiiden der

Poëten door haer fchoonheyt verweckt hebben , de

Italiaenfche rijmen van Francefco Petrarca, die by fijn

Latijnfche verflen, ten aenfien van andere gemaeckt»
nergens nae en gelijcken, zijn wv alleen aen fijn be-

minde L A V R A fchuldigh . Ick heb te Avignon in

Vrancrijck aen haer graft gewecft,waer op Fran^oysdel,

haer een dicht vereert hadde. Soo dat haerlchoon-
hey t oock foo lang nae haer dootj ende van foo grooten

Koning noch geroemt is geweeft > ende zal de Laurier

,

daer den eerften Francoys fijn Lauraes hooft mede ge-

kroont heeft > altijt groen blijven) niet alleen nae dat

haer fchoonheyt verlept is > maer oock als van haer

fchoon lichaem in de kercke van S. Francoys niet meer-»

der als afch te vinden zal wefen . *Ten is niet te feggen,

hoe foet ende aerdigh dat dien trefFelicken Poëet de

fchoonhevt,en de Goddelicke gaven weet af te malent

ende hoe fijn Ziele daer van opgetrocken is , Seer wel
feyt F/c/>3«^ , dat de fchoonheyt is een menfchelicke luy-

fter , die de Ziele nae haer treckt , van naturen lieflFwlick

zijnde . Ende dewijl de Vrouwen daer in wonderbaer-

lick uytmuyten > wat is het te verwonderen , datfe ooc k

C 2 macr
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maer eens gefien zijnde i terftont de Mans tot haer ver-

wondering,en lieFde wech-rocken ? Propmiusfcyt wel:

Hvfie op dit ofdat, die mint

;

Maer 't oogh fs dat ons herte hint .

De wijf-gerige Diogenes , als hy eencn DioxippuSy die

den kamp-ftrijt (dewclcke in Gnecken-lant ter eeren

van lupiter alle vijf jaren plagh te gefchieden
)
gewon-

nen hebbende) op een wagen fat, ende van een Ichoone

Vrous perfüon,die op een ftellagie den ftrijdt aen-faghi

fijn oogen niet enkonde treckcn, maer geftadigh het

aenfichtnae haer omwende > Sietdaer, feydehy > een

Kamp- vechter 1 die van een vrijfter den halswertom-

gedraevt . Men kan even- wel niet feggen, dat de gene>

die haer finnen niet wel en konnen beliierë , alleen door

de fchoonhevt der Vrouwen verlevt, ende als in flaver-

nve getiocken werden: dewijl wv fien, datter noch

hooge ftaet 1 noch deught , noch wijfheyt 9 haer en kan

wederftaen , Waer toe en heeft de fchoonhevt van

Beksabea den koning Daiid niet verruckt » die

nochtans een Man was nae Godes hert ? Ls fijn foon,de

wijfe koning Salomon , niet door de fchoonhevt der

Vrouwen foo verre gekomen, dat hy van den waren

Godf-dienft verleyt is? De fterckte en heeft Samfon

niet kennen baten , dat hy niet overwonnen zijnde door

defchoonheytvan D t L 1 L a , onder haer gewelt fijn

hoofr ende leven ftelden . Seer wel feyde Nicocles , dac

men fiet, hoe dat oock het gemeen volck in andere din-

gen hen felven kan matigen > maer dat hetaenlocken

der Liefde oock de grootften onder brengt. De poëet

Ow^i/wj heeft derhalven wtI aen-gemerckt

:

Hoe edel vangeflacht , hoe hoogh men is geboren ,

IVanneer men lage mint , dan i()et al verloren .

Het kjnt , het Venus wicht , dat is een dtvingelant >

Vdir voor (enyderfivicht , dat alleman vermant .

Want
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Want men bevint , dat van alle rijden de trefFelickftc

luydeni fonder eens acht te nemen op haer geflacht, en-

: de weerdigheyc , al haei finnen de liefde van flechte

k ' Vrouwen gantfch onderworpen hebben. Ende dac

j
fulcx geen fchant en is i vermaent de poëet Hom/z/jfij-

\\ nenvrient, ende bewijft fulcx met het exempel van de

l Helden , die > om de fchoone H u L e n a > thien jaer

tegen de Trovanen oorloo^hden

.

Ach\ Phoceu, groote Vriendt, moet ugeenfchamte wefen

»

D^t uwe KjHcken-meyt ufinnen heeft belefen

.

Brifepf , een flavin , is midden in't alarm

Van d'alder- kloeckjle Grieck^gegrepen in den arm •

jichilles won dejlagh , en was met een verwonnen^

Van eerie die wovr meergedaen had alsgejponnen^ ,

*Tis Aiax ooch^geheurt Hecmej'iaes (choon geficht

Doorwonde meer den Vorjl als eenigh vvandtsfchicht •

Atrides lachter om : maerfoo hy qnam te veldc^ ,

Ew datfich tegens hem eenfoete vrijjterjleldc, ,

Soofweegh hy , en befweeck^ , niet van een mangewondt,

Maer met een minder maeghtgetreden in verhondt .

By'tlaetfte verflaer hy den koning, ende opper-velt-

htti Jigamemnon , die van de gevangene Cassan-
dra (elve gevangen werde . Het feifde is gebeurt de
koningin ne SüPHONisBA>als hare ttadt inge-

nomen zijnde bv de Romes nen , ende den koning Ma-

\. . fi^'fi^; fy weemoedelick van hem verfochti datfeniec

als een flave > maer als een Koninginne mocht fter-

ven

.

En t*wijl/v hefigh is met dn verdrietighfprcken ,

Soo wart dejonge Vorjl van hare liefd' omjUk^n ;

Hv weet niet wat hemfchort , ofwat hem overquarn ,

jilshy dit vreemtgewoel infynengeejl vernam.

Hyjiont daer met een heir , en in het fiaelgefloten ,

En noch tvm hm eenfchicht tot atn de :(telgefchoien ;
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iS WTNEMENTHEYT
H« leger dat hy Uyt , het wapen dat hy drough ,

En tvas voor hem nietjlerc}{y voor hem niet vaj}genougb^

5y was een hupfe vrouw , en al haergamfche leden

Soofritgeltjchjen roos , en deftighm de reden ,

Éw geefligh mgelaet ; enfchoonƒ^ hijjler weent ,

Cock^dat heeft hann glam^ ingeemn ded verkjeent •

V-f

Siet wat eenfelfaemfluck^is hier alree hegomen ,

Hy die verwinner is , die wort geheel verwonnen ;

Hv dieeengrooten roofaen 't legergeven wou ,

D/< vanfin berooft ontrenteen teere vrouw •

fVat dienter meergefeyt die vingh , ügevangen >

Spgamfche T^ieledwaelt ontrentnaer teere wangen ,

Hv «em/É ^^i/ey hant , fcy //cfcr ^4f/ uyt hetfiof,

Hy toont hatrfoetgelaet , hy leyt haer in het hof»

Daer
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DER VROUWEN. 19

Vaer herft de Kpmngh nvt , mgau haer openbaren ,

Hoe dat hy was verruckt door harefrijfchejaren

Hv feyt haer niet als dat . en tot een kprt beflun ,

5v die gevangen[ckeen , die vvert terftont de brmt .

celijck fcer aerdigh befchreven , ende noch w ijder ver-

volehtwert, bv den Ed.HeereWau.ndenloffe-

licken Trou-ringh . De Trovaenfche Prin9en en oor-

1 deelen niet onbehoorlick te wefeojdat fy met de G^iec-

ken om de fchoonheyc van H L e N a zouden oori

logen , ende foo menigh ongemack foo vele jaren u vt-

ftaen. Ende als fv, haer overleverende, konden (onder

ï eevaer ende vreefe het landt behouden, ende de Griec-

ken haer de felvige latende, fonder ongemack, naer

L huvsreyfen; geen van bev de heeft daer toe willen ver-

ftaen,roeenende datter geé béter oorfaeck van oorlogh,

waerom fv haer leven mochten wagen , konde gevon-

^ denwerdé. Het welck de poëet Fropmi«;oock toettaet

in de vet (Ten aldus bv onfcn Poëet aerdigh over-gefet

:

Ukwas wel eer verbaeft , datfoo veel duyjent Heldert

; Om eene vrotnves wd haer tegen Trovenfielden

:

f MaernuickMinnaerbenJoohebb' ick^ongelijck;

I
• Helenawas het waert , dat heel het Griecfche njck,

f Gingh wagenfyne macht , en tien geheelejaren

Wou vechten om een wijf met haren man t e paren .

Selfs Paris dede wel , dat hy vanfoo een vrou

N/« , als met onderganck^ van Troyen wijckfn wou

.

Selfs de koning ?riamus die men zoude mogen denc-

ken, dathetaengeficht, daer de fonteyne van foo veel

tranen uvt-gefproten was, zoude met recht mogen

verfoevt hebben, onfchuldight in haer de daet, ende

noemt haer fijne dochter , aenhoort mede gunltelicK

fijne Raden , haer wefen en bevaliighe> t feer P Ulende.

Wat zal men dan fe^gê , dat fulck voor een Tchoonhe^ c

was^ Want dit en fpreecktgeenenwulpfenF^m^d^e
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haer vervoert hadde , geen van de weeldige jonckhevt >
of van 'tgemeenevoJck; maer bedaeghde>ende wijfe
luyden , die met den Koning in den raet facen

.

' Ten dient niet afgefchaft , want 't is niet buyten reden
Dat om Heienes wil wy al in oorlogh treden .

Ghy ^ijt des Kpningsfoon ,jafchuldigb :(ijtghy *t hem
Dat niemant tegens my hier kanteƒmejlem .

3 • Den grooten temmer van de monfters, den over-
winner van foo veel laften , Hercules , de fone van lupiter.
Vloerde getemt ende overwonnen van twee JofFrouwen
O M p H A L E , ende J o L £ . Van defe klaeght fijn

huyf-vrouw Dianira by den poëit Ovidius raec defe
woorden

:

IVat batet , ofghy heht Echalièn hefprongen .

Daereen, haer burgers kim, den Dwinger heeftgedivongen?
Dien iuno wijcken moeji , diengeen gewelt terfacht ,

Heeft löle getemt en onder 'tjock,gebracht .

Maer Omphale heeft hem foo verre in haren dienft
geirocken , dat fy hem aen 't fpinnen fetten : ende man-
gelde met hem voor haer rocken ende wiel fijn pijlen

,

kolf.ende leeuwen-vel,daer hy de monfters mede plach
te bevechté.De poëet Propertiusfprecckt hier van aldus:
O groot

, O wonder-werck_ ' die Leeumn kon verwinnen ,

hn al de Monpers dwongh , leert van een vrouwefpinnen .

Die handt die't eerfleperck,des werelts heeft geftelt ,

Draeyt nu het Spinne- wiel , lijdt van een vrouwgewelt

.

Maer wie iffer doch meerder van een Vrouw onder-
gebracht, als den vermaerden Romeyn Marcus Anto-
nius f Na dat in dé (lach ontrent de ftadt Philippi,in Tkef-
falyen , Brutus ende Cajjius , de twee velt-overften van de
Roomfche vryheyt,verwonnen waren, foo hebben M,
jintonius ende OSiavianus (die daer na Augujlus genoemc
is ) voor buyt 'i geheele Roomfche rijck onder malkan-
deren gedeelt j te wecé,dat de een in Iralyen weder-kee-

ren-

I
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DER VROUWEN. 31
'rende, deoude krijghf- knechten > een ftucklantsuyt-
declen

; ende den anderen in Afy en,ende in Ooften tree-
ken zoude, om van alle kanten geit te verfamelen . Dit
laetfte viel Anmiustt beurt . Oefe, naedat hv de Ko-
ningen , Vorften , ende Steden , uyt gefchut had-
de, began mede om datrijckEgspten te denckcn ite
meer, overmits de koninginne Cleopatra ge-
' yt werde, hulpe ende byftant aenCafTius gedaen te
ebben

. Derhalven , al was hy nu in't op-treckcn nae
!den Parthifclrn oorlogh , foofanthv even-wel af den
• raef f- heer^ Dellius , om haer te bootfchappen , dat fy in
'Cilicyen hem tegen zoude komen, om reden te geven
•van 'c gene fy bedreven hadde . Maer eviaes ! armen
Iman , ghv daeght om haer te komen verantwoorden,de
jgene, die haeft u meefterfle zal wefen, ende by de wclc-
Jke ghy fulc dienen u doodelicke dienftbaerheyt . DellitH

:komt inEgypten, fiec de Koningin, ende, gelijckhy
- een gauw ende verre- fiende man was , fagh wel hoe die
jfaeck zoude af-loopcn. Want hy lette op haer vriende-
llick gelaec , ende bevallicke manieren , door de welcke
hy wel wifte, dat j^ntomw licht te verlevden was. Hier-

<om begint hy fichfelven te vougenin haergunfte, vcr-
imaenc haer vriendelick , datfe vrv onbefchroomt nae
.^ntonius toe trecken zoude, als zullende aenhera be-

I

vinden een man van facht ende beleeft gemoec. *>\ laec
Ihaer gefeggen met vertrouwen op haer fchoonheyt.
:Ende voor de felfde, ende de hope,die fy voede,neernt-
fe met haer alle 9ieraet end| gevolgh . Sy laet haer de
lïivkre Cydntff fachtens af- voeren, in een vergulde ga-
jleye , met purper-zijde zevlen , verfilverde riemen >

|dieopdemaet van alderhande bafuynen , ende fnaren-
ifpel geroeyt wierden . Selverfiife ondereenen gouden
ihemel , met koftelicke peerlengeborduert. Rontfom
jftaenkleyne joncxkens, gskkcz als Cu^idovtjms , foraw
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3* WTNEMENTHEYT
roice om h aer te dienen , fommige met de waeyer in de I

hant, om door den wint verkoeling by te brengen .
De

Staer-Joffrouwcn ende Camenieren vertoonen haer

rontfom in'c gane-boort , ende midden op 'c verdeck,
|

toeaemaeckt als Bergh- godinnen . Aen den oever van

f^/M de zijde, waren veelautaren metreuck-otter . Wati

>14

vviUck veel fegcen «? Men hoorckdaer met anders als

dat Venm (ende't fcheelde ^e helft niet) by Bacchm te

caftquam. Sv was nu al dicht by >4mom/#f , maerhy»

billende quanfuvs de Roomfche grootheyt bewaren,

cinckop fijn Rechter.ftoel fitten, om haerte verwach-

fen . te weten, biddende om vergiffenis .
Maer let eens

op haer groot vertrouwen . Sy treet regel recht nae de

herbergh : ende Jmonm , van alle man verlaten zijnde
»

^
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DER VROUWEN 35

Ibleefalleen fitten kijcken . Als Jnmim ditdgh » ftel-

Jende fijn groothevt ter zijden , laet haer ten avontmael

)noodigen. Sy doet hem beleefdelick bedancken.

'jWat nüaeckc nu Anmiw ? Siende dat hv metftatigheyc

iniet op en doet, gaet eei ft ende van felfs by haer . Werc
•<wel onthaclt, eet ende drincktaldaer de liefde.

De 'jorft diefat rerbaeft , fyngeeji is op-getogen ,

En heeft hetfoetfmijn allencxen in-gefogen j

Hy is niet die hy tvas , hy isfyn eygen niet ,

Hy doet wat hem het ikifch en wat de lujlgehiet .

Hy die eerjl rechter was , die kpwt om eyfch te maken ,

Die ksmt tot hare banck^-, en pleytfyn eygefaken

^

Die bidt met alle ziijt , dat fy hetfoetgefchil

Wtgunf\e, huyten recht , ten eynde brengen wil

.

Hy die een lelt-heeris , diewert , eylaes ! gevangen.

Niet in een hardenJlagh , maer door gebloofde wangen ,

Niet in tenfel gevecht , maer dooreenfoet gelaet ,

Niet door een machtig heyr,maer door een hooffchepraet»

gelijck in't voorgaende ende volgende defe gefchiedc-

iji nifle feer treffelick uyt-gebeclt wert by dé wel-gemelté

Kidderlicken poëet, Heer lacob Cats. Siet daer den

Roomfchen helti die een groot deel van de vvereltbe-

fati Vloert felve gevangen nae Egypten gevoerr van de

gene , die hy meende te ftrafFen . Maer om foo verre

niet te loopen , heeft niet in onfentijt Gabrielled'Eftrée

1 de gunft van den grooten Henrick,^ koning van Vranc-

; : rijck foó dapper verworven , dat by nae alle de grootfte

: faken des Rijcx na haren wil uyt-gevoert wierden < Dac
: oock der Vrouwen fchoonheyc foo veel by de Mans
I vermagh > datfe het blinde recht, fiende ende krora

I maeckti blijcktuyt het gene te Athenen eertijdts^-

il fchietis . Als P h R y n e , een moey meysjen, voor

;i den gerechte, aldaer, vaneenigemirdaetb;:fchuldighc

' was, werdetenlaecften,omhacrfchoonheyt,alIeen vry

ge-
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34 WTNEMENTHEYT
gefprokcn , als fy haer borft een weynigh ontbloot had-

de. Soovele vermocht de gunft van de fchoonheyt»

datfe haerdede verloffen; het welck dé wel-fprckenden

voor fpraeck Hyperides met fijn trefFelick plevten niet ea

hadkonnentewege brengen." Om te beAuvren. Wy
legsen allegader onder *t gewelt van de vrouwen . De
wijf-gerige Diogeneshom het met fijn L a i s > Phrygm

troetelt fijn S o s t R a t A . Sv dencken om wijf-

hevt , noch Ihtigheyt , als *t meysjen eens lonckt.

'Tisal vddhevt, daerfe tevoren haer meefte werck af

gemaeckt hebben . De Wijfe vergeten haer wijfheyt

,

de Koningen ende Prin9en haer majefteyt endehoog-

hevc , de Velt-overOen haer fterckte ende beleyr» als fy

door de fchoonhevt der Vrouwen wech- vervoert zijn-

de , haer felven in de flavernye van de Liefde begeven

.

Waerop den Fran^oyfchen voor-fpraeck Pafcafius^ee-

9iioh in't Latijn gefpeelt heeft , ende op't felve met

de felfdc geeftigheyt in onfe tale den Zeeufchen voor-

fpraeck » ende onfen poëet Mr. Corn. Boy

:

Kracht . fierckje ,
dom-getrelt is aen dm Mangegeven ,

Maer *t aenftcht is aen hem foo aerdigh metgedreven

:

Den Man doe trat h wil > en hebb' in[yngehiedt , ^
Met recht ofongelijck^ aVtgenewerelthiet

.

Hy heer(che maer hy magh , hy doefyn vuyften krijgen ,

Ja latefynen naem felfs op de woleken drijven .

Het is eenftide ivet , 't :{v dat hy wil ofniet ,

Oatfyngeduchte machtjUet onder 't Vrouiü-gehiet

.

4. Maer tegen het gene wv dus verre gefproken heb-

ben van de onverwinnelicke kracht der Vrouwen

fchoonhevt over de Mans, fchijnt te ftrijdende wijfe

^rifloteles , als hy vraeght , wat reden datter is , dat een

Vrous-perfoon altijt hef heeft den genen, waerbyfy

den naem van Maeght quijt geworden is : ende dat in

tegendeel de Mande Vnjfter haec, die hem 'tfelve ju-
*• weel
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DER VROUWEN, 3T

Iweelontrockcnheefr. De P/?/7o/üop^aiKwoortdacrop:

^Dat de Vrouw in die futfeling ecrft hacr volmaecktheyc
)bekomc, ende derhalven bemint: maer dac de Man
1 onvolmaeckter wert, ende derhalven haet . Het weick
idaer mede fchijnc vvaerfchijnelick gemaeckt te werden»
dat nieeft alle Vrouwen wenfchenMans tewefen» als

lof een verborgene kracht der Nature haer dreef tot een
begeerhckheyt van volmaeckter te zijn . Daer-benef-
jfens foo wert> by de Natuerhcke Wijf- gerigen, de Mart
lin de telinge vergeleken by de gedaente>de Vrouwe by
|deftöfFe. Waer over den rechtf geleerden
1 fchrijfc, dat de Vrouwe treckt nae den Man > gelijck de
ftofte nae de gedaente, ende het yfer nae den zeyl-fteen.

' Soo veel als dan de ftoffe minder is , als de gedaente

»

daer het fijn wefen van heeft ; foo veel fchijnt oock dat
l de Vrouwen minder zijn als de Mans. Hier op ant-

' woorde ick : Dat by aldien eenige Vrouwen bevonden
t werden > devvelcke wenfchen Mans te wefen y dat fulcx

^ (fiietengefchiet I omdatfedaer door volmaeckter zou-
ilden werden , ofte dat fy van haer geboorte zouden leet-

MÉVvefen hebben: maer om datfe wat vryer zouden mogen
P'^Ieven , ende den toom van flavernye afwerpen , daer de
i Mans , door haer groot vermogen > infonderheyt in

I Italyen , ende andere Landen , meerder , als by ons, de
W felve mede breydelen, ende te quellen nemen: als oock,

om dat haer uytnemende deughden , die nu in den duy-
fter verftickeni mochten verlucht ende verlicht weV-
Iden . Vorderi de gelijckeniflTe van ftoffe, ende gedaente
en kan op defe fake niet wel gepaft werden . Want de
.Vrouween werdt foo volmaecktniet van wegenden
Man , als de ftoffe door tulTchen komen van de gedaen-
te, waer van het fijn wefen bekomt ; ende dcformm ofte

.gedaenten hoe fy meerder materie ofte ftoffe hebben

»

j^
ihoe datfe minder volmaeckczijo, maer alleen ende by

WU haer
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35 W T N E M E N T H E Y 1

haer felven zijnfe alder- volmaecktft . Dan de Vrouw

en heeft haer wefen van den Man met : ende geh;ckly

van den Man, foo krijght oock de Man door haer meer-

der volmaeckcheyc . Wanc van beyde by een ,
komen

de kinderen , die van geen van beyde alleen konnen

voort- gebracht werdê. Nu de oorfaeck des Philofoopbs,

van de Vrouwelicke hefde, en Mannelicken haet tegen

de cene , daer fy d'eerfte vrientfchap afgehadt hebben

,

is , nae mijn oordeel , vdel , ofte geen . Want ick hou-

de het daer voor, dathet eerder de ftantvaliigheyt van

de Vrouwen, ende de lichtvaerdighevt van de Mans

behoort toe-gefchreven te werden. Want de Man,

dewijl hy van naturen wermer is , foo is hy oock lichter

cndeveranderlicker, waerdoor hy hem lichtehcktoc

onftantvaftigheyt laet vervallen. De zeden-wijfe Teren-

<fw heeft fulcx feer wel aengemerckt

:

Daer is voorivaer geen trouw" h mannen meer te vtnden ,

Sy draeyen al te-mael gelijck^de lichte winden .

Siet , lafper hadt belooft aenfin verlockte Trijrt y

Dat hy niet trowvenjott , t'wijlf' ongetrout foii T^jjn :

Siet , nu is hy haerfat ,enfy wertfot bevonden ,

Cm datfy r'opJyn eedt , haer eerefiet gefchonden .

Hoort, MepjenMort een tvoord:onthout u van de Mans-,

Sy brengen ons in'tfpel , en latenf aen den dans .

Maer de Vrouw, alfoo haer gematighest en nature

wat kouwer valt, foo ftaeifc ftijver> ende is in hetde

ftantvaftiger. Men zoude eerder een vlamme in het

ftroo uvt.bluflfchen, als dat men de eens aen-geüeken

liefde , 'in haer zoude konnen doen verkouwen •, foo dat

vele liever geftorven zijn geweeft , als dat fy haer hetde

zoude verandert hebbé.Het welck wy in't derde Boeck

met verfchevden exempelen breeder zullen bewijfen

.

Hier Ge ick wel, dat mv lichtelick tegen-geworpen

zoude konnen werden , om dies wille ick gefe>i hebbe,

:f.:.lii

icxflai

;
'1-
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DER VROUWEN. 37
3|| dat de Man wermer van naturen is,ende de Vrouw kou-

der, dat de Man oock edelder is, als de Vrouw ; dew ijl,

volgens de leere van ylrijiotdes^cndc alle de Natuer- wi;-m fcn, de wermte edelder is , als de kouw, alfoo fy van haerm (elven op andere dingen werckt : daer- benevens, dat dem hemelfche kracht op de aerdtfche dingen ahijt wermte
uytftorc, maer nimmermeer koude, dewelcke geron-
nen ende onfuyvere lichamen aenhangende , de werc-

;.iken der Nature niet en kan door-fchieten , ende der hal-
en alle de uyt-voeringen der Zielen een groot beletfel

icnbrengt . Maer hierop antwoordeick , Al-h.oe-wel
Inietenkan ontkent werden, de wermte in fijn felven

lyolmaeckter te wefen als de kouw , dac even- wel fulcx

gemengde dingen geen plaets enheefc. Wantan-
iers zoude het genealdervolmaecktft wefen, dat boven

landere in hitte uytftack. Het welck geenfios kan toe-
jgeftaen werden ; alfoo die voor de aldervolmaecktfte
•met recht gehouden werden , dewelcke middelmatigh
gematight zijn. lek bekenne dat de Vrouw koelder
,van naturen is, als de Man, dewijl hydoor te veel
iiwermte de middelmaet te buyten gaet : maer de

§ \Vrouw blijft by een rechte, endeefFene gematigheyc,
fc ien heeft daer by de eygen mate van vochtigheyt, die
W idoorde meerder wermte in de Mans rsflTer verdrooghc

^. »wert. Een Vrouw heeft oock foo Vele kouw , als

p .genough is om de fi;lligheyt van de hitte te weder-
'Iftaen; ende met dat wederftaen , de natuerlicke en-
de ingeboren wermte te vermeerderen , uyt weicke
vereffeninge van geheel tegen malkandeten ftrijden-

de dingen de befte gematigheyt voortkomt. Daer
londertuflchen in de Mans *t gebreck van die kouw oor-
Ifaeck is,dat de natuerlicke wermte hare gang gaet, ende
ide vochtigheyt verteert zijnde , fy felve mede komt te

^iyerteren,ende te verdwijnen . Ende dit is de oorfaeck

»

B dac

E
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38 WTNEMENTHEYT
dat dc Mans, dewijl fy raflTer verdroogen , alsde Vrou.

wen . door de banck korter leven hebben , ende derhal-,

vcndaerin oock minder volmaecktzi)n , aMeVrou-

wen , alfoo de felvige door langer leven den dienft ende

•cooge-merck van de Nature becer konnen voldoen

.

Van die wermte,dewelcke u> t den hemel op den aerdt-

bodem ftraelt, en behouven wy hier niet veelte ipre-

ken. dewijl de felve verfcheyden is vandegene, daer

wv teeenwoordigh hier af handelen: dewelcke alfoofe

alles wat onder de maen is , het zy kout , otie werm ,

onderhoudt , en kan de koelte der Vrouwen met tegen

wefen . Wt het gene ick nu wijdcloopigh van de ge-

matiehevt { dewelcke , volgens de leere der Wijfen ,
de

manieren maeckt)endede fchoonheyt van^ Vrouwe-

licke Lichaem ,ende de edclheyt van haer Ziele gefeyc

hebbe, blijckt foo klaer als de middagh fon , dat de

Vrouwen niet alleen tot alle wercken des geeftsende

verftants , ende tot alderhande deughdenbequaem zi)n,

maer oock veel bequamer als de Mans : foo dat de

prince der geneef-meefters Hippocrates , met getwi)ftelt

en heeft te fchrijvë. dat de Dochters eerder by-quamen

ineroev.cndewijfhevt,alsde Jongehngen.

s Alfoo defe treflFelickhevt der Vrouwen by Ko-

nml^ niet onbekent en was , foo heeft dien grontlegger

van'taldergrootfte R.jck des werelts vele wetten ter

eeren van de Vrouwen gegeven . Te weten ,
Dat alle

Man, die de felve op ftraet ontmoeie,haer molt wijcke,

Dat niemant vet ongcfchickts mocht fpreken.ofte doen

in haer by-wefen, Dat fy niet en konden voor den rech-

ter in perfoon gedaeght werden. Was mede toegelaten,

dat een Vrouw , moeder zijnde van drie kmderen ,
ver-

inocht,oock dewijl haer vader noch in't leven was. hare

uvterften wil te doen befchrijven, ende, fonder gekoren

vooght, haer goederen te vermaken . Ende als de Man
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DER VROUWEN. 39
fondcr kinderen naer te laten, af-lijvigh werde, foo
bleet de Weduwe erfgenaeni in alle fijn goederen , die

hy met de doot quame te ruymen : maer alfler kinderen

achter bleven, dan deelden fy gelijck met de kinderen

de gerechte helft . Cm dat mede de ceibaerhestder

Vrouwen niet wreet) ende benaui zoude w eren> foo en
was niet toegelaten, dat een Vrouw zoude backen, ofte

koken , r>fte eenigh ander dieuftbaer wei ck doen: maer
was bei efFcns de Man vooght van al 't geit , ende goet

.

By de felfde Romeynen » wert in de wet lulia de Man
ira^H verboden, het houwelicx goet van fijn huyfvrouwifon-

t der haren wil , niet te vervremden , op datfe niet fonder

goet en zoude blijven.

De Vrouwen in Vrancrijck , die dc Painies erfden t

hadden recht om te fitten , ende te wijfen over de faken

aengaende de gercc htighey t van de Pairs , gelijck Mon»
paigm verhaelt i . des Efiais 4 1

.

In Spaengjen (gclijckdc Grieckfche Strabo fchrijft)

plachten de Mans het houv^elicx goet aende Vrouwen
j te brei gen, de Dochters waren erfgenamen, ende hou-
wclickren haer Broeders uv t

.

Ah Ifis koninginne van Egypren veel trefFcIicke din-

gen uytgerecht hadde > foo is aldaer voor een gebruyck

geworden,datde Koninginne meerder eere ende machc
heeft, als de Koning: ende dat voor het volck inde

Hoiuvelickfche voorwaerdé geftelt wertjdat de Vrouw
baes zal wefen over haren Mani endede Mans oock
beloven de Vrouwen in alles gehoorfaemheyt te bewij-

fen , gelijck Diodom Siculus in fijn Grieckfche HiUoiye
getuyght.

6. Het viel een oneyndelick werck, indien ick al het

\
gene>'t welck bv verfchevde volckeren.ter eeren van de

Vrouwen befloten is,zoude willen vervoli^en. Een din-

gen zal ick hier noch by Yougê,dac oock door de getuy-

mk O ge-

1
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40 WTNEMENTHEYT
ger.is, daer niet tegen te feggen en valt, te wet en,van de

H.Schrifture, bewcfen kan vverden,dat de Vrouwen de

JVlans overtrtfFé. Want fv leert,dat als onfe cerfte Voor-

ouders herpebodtdesHeeren overtreden hadden, de

Vrouw van Godt toe een ftrafFe op-geleyt is , dat fy den

Man onderworpen zoude wefen : waer uyt klaerlick

blijckt , dat fv edeldcr ende volmaeckter in den beginne

gefchapen was, als den Man,dewijlfe van wegen de fon-

de die ftrafFe draeght , van onderdanigh re zijn den wille

des Mans . Want indien fy van beginne gefchapen had-

de geweeft , minder als de Man ; dan en zoude hier in

geen ftraffe konnen vallen, des Mans wille tegehoor-

famen. Ende dat wert even- wel by de uytleggers maer

alleen verltacn,van het Lichaem der Vrouwen, ende de

aerdtfche begeerlickheden , niet van de uytnementheyc

ende goddelickhevt der Ziele, ende die hoogeweer-

digheyc , waer toe'fy in den beginne van Godt gefcha-

pen is'. Dat hier op yemant mocht feggen; Indien defe

wecrdigheytoorfpronckelick de Vrouwe aen-geboren

was, foo zoude de felvige voor een yegelick blijcken t

ende met eerbiedinge aengenomen werden , daer men

nu veelti jts in tegendeel fiet dat de Vrouwen befpot en-

de veracht , ofte'ten minften kleyn geacht blijven. Hier

opibettc antwoorden. Al is het foo, datter yemant

was, die het tin nieten konde onderfcheyden uyt filver,

gelijck de grove Switfers eertijts , als fy onfen hertogh

Carel van Borgondym verflagen hadden , ofte mee den

haen van E/opw/ . een diamant foo koftelick niet en hiel

als een greyn koren , ofte een peerle ( daer nu foo veel

afgehouden wert
)
aenfagh vooreen viflTchen oogh,foo

zoude daerom de peerlen.ofte diamanten , niet at-flaen,

maer alle koftelickhevt by haer weerde blijven, met

tegenftaende de bottigheyc vanfommige, diedcfelve

met en kennen , ofte weten te gebruycken , Want hec

ge-
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dan vry eenige qiiade menfchen zijn , die de Vrouw en
verachten : men bevint aen de ander zijde van alle oude
tijden dat Mannen van ftaet, verftant,ende wijlhevt,

haer altijc de grootfte eere bewefen hebben . Godt fel-

ve , als hy gcftoort zijnde op eenige voickeren , haer
inifdaden wilde ftraffen > geboodt fijn voick > datfe alles

*tzy jong ofte oude fonderondeifcheyt zouden dooc
flacn, maerdat mende Vrouwen alleen zoude^paren

.

Een exempel , *t weick alle Velt-overflen w el ftaei na-
te-volgen . Üoo dat met recht geprefen wert AÏphonfuSt

koning van dragon-, dat als hy de ftadc Marfeille, ia

Vrancrijck met gewelt ingenomen hadde ; nicc en ver-
gat de eere van de Vrouw en . Want hy beval i dat nie-

mant haer, die in de kercken gevloden waren , yet zou-
de mifdoen : ftellende haer w acht . Endc als fy , voor
de bewaernilTe van haer eere , veel gout > ende gefteen-

ten, aen hem Tonden, foo gaf Alphonfus voor antwoorr>
Dat het haer alles gefchoncken was, ende gaf verlof,

dat fy aen haer voIck fenden mochten, omhaeruytde
ftadt re leyden, en mede te nemen al het gene fy uvt den
branr bewaert hadden . O trefFelick Koning , ende wel
verftaende de uytnementheyt der Vrouwen ! Maer defe

zal hier nae wijdtloopiger uyt-gebreyc werden

.

D z Joh»
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In Effigiem D. Ann^ Marix a

Schurman

.

Doaa manus faciem fculpfit, fi caetera poflent

Dodtrina Sc Virtus pingerc, tota forec.

Gemil pin^enu fifl la face»

Qui ravit tout cceur humain

:

hWts ets vmus , <Sf fa grace

Pafimt mille-fois la main .

Della medefima

.

SPirto gmilcy pieno d'Amore

Chi fempre canta la htüa L A V R A ^

T.t per li pianti core rifiaura •

Ch" Italia legge con gran flupore

:

Buorna in vita , ma per morire,

Vedendo i ra'i de Valma pura ,

Miracolo piu raro dt natura^

Che penne & Ungut mn ponno dire .

A. G O L V I
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D E

Edele
,
Konft-en-Deiiglit-rijckc

lotfrouw,

lofr.ANN A MARIA van SCHURMAN,
wenfchc

JOHAN VAN BevERVVIICK
Langy ende gduck^faligh leven.

Wei-edele, ende Hoogh- geleerde Joffrouw >

|Ck geloove, datter aeen aer-

(dige Geeft^ofce geeiligeZie-

>Ie gevonden weriTjOock die

maer den minften fmaeck gehadt en

heefr' van hetr onwaerdeerlick ver-

maeck endovordeel, 'tweick de-j

Geleercheyir haer lief-hebbers aen-

brengt, die niet en rekent vooreen
fonderling geluck, dat fyhetMen-
fchelicke kleedt heeft aen-getrocken

op defe eeuwo , in de welcko haer

alderbeftwederom (gelijck de wijï^
D 4 gerige
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gerige Tlato fpreeckt ) in den fin kan

gebracht werden , het gene fy in den

Hemel heeft geweten-, , endodoor

haer aerdtfche ende vochtige woon^

plaets vergeten hadde. Wantalis't,

dat de laetft-gewefene eemvo, de

verduyfterde ende verftickte Boeckê

meeftendeel door den noyt-genoegh

geprefen Lorenzp de ^ledic'h fijne foon

Leo den tienden ende dé vader van de

Sangr-orod innen., (alfoo, wel te recht

genoemt by de Fran(joifen_) Franfois

deneaflen y verlucht, ende in't helder

lichf gebracht, ende langbegrave-

no wetenfchappen , als uyt het graf

verweckt zijn: foo bevint men even-

wel, dat voor fommige, die doeru

ter tijt ab groote Heyligen van /Ipoüo

gehouden wierden-,, nuyemantvan

fijnPriefters naeuw'Ucx eenkaerflè

zoude ontfteken.Hetwas doen veel,

goec

i I
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•
I

goet Latijn te fchrijve
, fomtijts wat

Griecx Wel to pas te brengen^, een

plaets in den eenen ofte anderen Au-
teur te verbeteren , ende daer uyt een

boeck te fmeden ; maer tegenwoor-
digh is 't van minfte in de Griecfche

ende Latijnfchc Poëten, Hiftoryen,

ende Oudtheyt ervaren te zijn, ende

op de oudo gronden geftadigh nieu

gebouw te brengen. Die nu zal uyt-

muyten, moet niet allee in die twee
talen wel geoeffent zijru , maer daer

oock by brengen het behulp van do
Orientaelfche , ende in de Konften,
niet altij t het fèlve anders, maer wat
nieus wel ende bondigh fchrijveru.

Wat my belangt^, die werck mako
van de letteren te leeren, ende de ge-

letterde te eeren , acht my dies te ge-

luckiger, dat ick niet alleen de over -

treffende fchrifté van onfêtijtmach
D 5 ver-
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vergelijckcn met de oude : maer dat

ick oock van die groote Ziele felve

,

in haer Boecken gunftelick onthaek

werdo , ende haer deftigo brieven

ontfange . Dan boven al verhef ick

my tot inde woleken, dat my oock

die eere bewefen wert van U» Ed.
PRJrtfefiey wiensgemoet verlieft op oude boecl{m ,

Noytdipaefheyt heeftgepleegh, die jongeliedenfoccken

^

Maerdieuyt hoogir drift, verfcheyden van dejeught ,

Geen ander liefde draeght , als tot de ware deiight ,

Tot kun ft , en tvctenfcbap , tot veelderljandefpraken ,

En wat in eenigh menfch J^<j« tvijfefinnen maken ,

En tvat in eenigh hert debejle finnen prent ;

Soo dat tenyderfehrickt > die uwegaven k'^nt

.

Ick gebruyck het bekent begroeten.,

van onfen Ridderlicken poëet , Heer

lacob Cats ^ wiens hoogn-fwevende

pennc alleen bequaem is, om den lof

vanU. Ed. boveru allen lof te ver-

breyden... Voor my, wetende dat

U. Ed. niet en acht, dan gene prijs

weerdigh is, endo even-wel hef

pn;iiTen veracht: om U. Ed. Sedia-

heyt



heyt niet te vertoornen, alsoockom
denluyfter vanU. Ed. oniiytfpreke-

JJïiJJicke Deughden en Geleertheyc met

^ : mijnen donckeren_. ind niet te ver-

ittid duyfteren , zal ick de felvige lieven,

(gelijck men_, in Goddelicko faken

gewent is) met een heyÜgh ftilfwij-

geneeren, volgens het- Icaliaenfch

ji

vers, 't welck van_, V. Ed. de wel-
fachtbaré^ende hoogh-geleerde Hee-
Ire Staacl(wa72^GtdcpiKccvdc in de Sta-

sten Generaei, onlangs ondeï andere
jca aen my gefonden heeftr :

Só ch'alm piu di quellat

"Non è polit , hella

.

Airt degnammtt mat lodarla non potro :

Peroche col tacer , lodi parkrd .

. Ende voorwaer,wat zoude ick doch

jjjjjtjkonnen oordeelen vanU. Ed. diepe

I
; wijfheyt" ? wat zouden ick konnerL.

|j-
.feggen van de Chaldeeufche, Ara-

li^
ibifche, Perfiaenfcho, ende andere

ta-
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talen , daer my naeulicx een letter af

bekent is ? lek hebbe gcnoegh, endc

mecmyaldewereltr, die yet van^

U. Ed. gefien ofte gclcfen heeft , om
my te verv%^onderen niet alleen over

de fuyverheyt van de Roomfche ta-

le, in de welckeU Ed. de Roomfche

lofFrouwen Comlia , de dochten, van

Scipw j L<elta ^ de dochten, van Cajus
^

beyde haen. dochters Mt4tU , ende

nichten Liciniay over haernetfchrij-

ven by de Schrijvers, ende ons in dit

Boeck geroemt ,
geenfins en behouft

te wijckérmaeroockover de fcherp-

finnigedeftigheytvan deftofFe, den

vloeyendenftijlgehjck zijnde. Men
fietveeltijts, dat geletterde, die het

befte Latijn fchrijven, niet feer diep-

finnighcngaen • ende dat aen dan-

der zijde , die de diepfinnighfte din-

gen verhandelen, haer weynigh be-

kroo-



roonen , om de felvige in goet La-

tijn te ftellen, alfoo fy inder daet be-

vinden , dat haer herflenen daer toe

niet enftrecken. Maer in de Brieven

van U.Ed. en heeft dit gantfch geen

plaets, infonderheytden laetften, in

>den wekken U.Ed. gelieft heeftmy
[de eere te doen , om te vel lichten de

ijwlduyftere vrage , Ofde Palen van ons

pjr l Leven door het Noodt-lot vaftge-

rillft^l^ zijn..,, ofte dat- de Menfche de

p
'felvc kan verlengen ende verkorten.

, Waer in U. Ed. de Palen niet, als

j
fommige, van verwolmt hout^maer

j van eycke ende vafte bakken diep in

P deru. grondt der waerheyt geheydt

; heeft . Gclijck dan_, ( volgens het

, , Iprccck-woort) De leeuw te kennen
. i is uyt de klauw; Coo zal oock de we-

1

i rek uyt dat ftaeltjen konnen oordee-
ii Jknvande onvergeHjckelicke wijf-
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heyt, daer Godt almachtighl;. hd.

méde begaefc heeft . Defe is my eea

fpoon. geweeftom te wederleggenJ

de eygen-liefdo, van vele onder de

Mans,die met dit gevoelen fwanger

gaen , dat hetr breyn der Vrouwen^

niet beqiiaem en zoude wefen_,, om
groot verftanr, ofte uytmuntendo

deughden te herbergen . U. Ed. ex-

empel is alleen^ genoegh , om do
valfcheytdaervantevertoonen. lek

hebbo daerby gebrachtr redenen^

,

aenfienlickheyt van groote luyden_,,

vele exempelen , ende die van allo

tijden, ende alle volckeren des w^e-

relts : ende my de eere gegeven ,om
'taeneick,doorU. Ed. uytnement-

heyt opgeweckt zijnde, befchreven

hebbe van. de Geleertheytr endo

Wijfheyt der Vrouwen, waer van

U. Ed. een levend fchrift is, metalle

eer-

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

30G28



lUeerbiedinge toe te eygenen
, gelijck

Tick oock verhope , dat het by U. Ed,

Ina gewoonlicke goedertierenheyt-"

zal aengenomen werden.,. Vaerir'

^el, Wtnemenfte der loffrouwen,

ende leeft-^ lana tot eeuwige roem.»

..om van ons, ons eeuwe,ende vaderlant.

|Bü In Dordrecht, denó.Maert, 1639.

til

Sr
li

.4
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lÈ.*(r7r(^idh f'ciifjt'euott, A*;ï^<t*Jg?, itKth Ki^deti,

olidfjLtv ii(pvu(tt fJt^it^QVA rf? Bct/rt/3?f .

Hefpcric-e, Graisi Romanae, cedite, Galis

9

Nefcio quid majus nafcitur hac Batava.

VB^ancrijck^y Spaengjm , Grkckm , F^omtn,

Hebbtn daer toejiaeghgetracht»

Om v« wonders u vertoomn ,

Van het vrouwelickgeftacht

:

JAaerfy moeten Vtrecht ivijcksn .

Vléde J^roow heeft op haer hooft ,

%nde vUgvo^rSchVixmznflrucks»»

Die haer van die eer berooft .

IVonder nergens oyt vernomen ,

'Nergens foogtfegent hrevn ,

Knmants geeftfoo hooghgekpmen

Van Frans ySpaengjaert , Griec^y B^omtyn .

]. VAN BEVERWIICK,

Ampliflimo, DoftiflimoViro

JOANNI BEVEROVICIO.
I Oae lima fcholae , Phoebi medicantis alumnc

,

^ Doarinae melioi is apex , feu Curia geftit

Dividuum fecifle fibi , roftrifque togatis

Impertis confulta fagax , aegrive jacentis

Dura fatigatos abfolvit nenia foles ;

Seu gcnerofa tuis extendens otia chartis

Difnindis famae titulos ,
rigid^que palxltrs

Illuftri fudore cales in carmine praedem

AfFcftus acnofce mei •, qui grandibus acer

Obfequii ftimulis , plaufum comitatur honoris

Signa tui , viridifque annos
emancipac aevi

. ^.^

ffi
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Hic agitata bene faciles conamina Mufse

,

Quseque falus toties herbas experta potences

Ec calamo doftoris ovans folidata fi equentac

Jngenii curis artis decreta magiftra? j

Irradiet tua coepca comes . Poft ardua rerum

Dogmata quaeque ferax dubiis fallentibus error

Implicat ,& rurfum felix induftria pandit

,

Fama novum patefecit iteri lucubrifque fuperftes

Gloria faeminei fexus . Speótate legentes

Orfa viri , medicis digne facranda cathedris

.

Quae vegetans animos decorat Natura viriles

Non unafedote probat j divifaperomnes

Difpare lege fluit . Nufquam difcrimine tanto

Effigies variatafubic, vulcufquefigurat

Ambiguis vis certa notis > ceu fabrica mentis

A fimili diftinfta manu . Sed mafcula virtus >

Quicquid & in fexu valet afFeftata virili

Nobilitas , implet variis praeconibus aevum y

I Et multo fcriptore tumet . Muliebris in umbras
Cefïit honos

;
longi tenebris deprefla filenti

Gloria , vix parcè lapfis emerfit ab annis

,

Inque leves potuit radios adolefcerc fero

.

, Seu forte invidi^ molles damnante catervas

,

Seuquiafecretisfugiuntincognitacaufis ,

; Quae nobis perfpefta decet ;
geniique latentes

Dum ratio fruftra conatur prendere motus >

Detreftet chartas vanè fparfifie loquaces .

Nunc ubi pofteritas laxo progreflTa volatu

Naturae fecreta fubit , ereflTuque fequaci

-/Equa facit , fegnes inftaurat fpiritus artes

.

Hic meus oftentat fe Beverovicim , ardens

Foeminei doóte praeconia tollere coetus >

Nee ftudio digefta levi , totumqne perorbem
Ambulat emunftae vigilans follertia naris >

Ec medicum hiftorice fcriptis intexitacumen.

E



Sed quicunque venis tot ad héfc miracuh leAor

Ignorata diu i
dignoque expanfa theatro

lila vides, per qu3e furgitlaus juftafemelHs;

Die age , defundis quid maxima gloria feclis

OppofuilTe queat Rheno < qui pondere prseceps

.

Laeta coronacis dum tollit cornua ripis >

Jatoadorandas in claravirgine dotes

,

Et larum , Schurmanna , decus . Superata vetuftas

Tot mundi portenta file . Nos aufpice coelo

Depofitum tam grande beat , nos ardua memis
jEthereae tacito virtus horrore laceflfït

.

ISAACUS GR UTERUS

Ad

Nobiliflimam & varia eruditione
celebcrrimam virginem

ANNAM MARIAM a SCHURMAN.
' Randia fcemineae fortis portenta fuperbus
^ Defiinóti fecli concelebravit honos

.

Scd quas cantatis fparfim Natura puellis

Partitas varia contuÜt artis opes

,

Arduaque excelfa mentis miracula , in un5

JDum collega videt virgine , tota ftupct

,

MAtciics laudis titulos didufta per amplos

,

Eloquiiornatuliberiore tumens

,

Nonnunqiiam ingenio fcriptoris plurima debet

;

Atque afFcclatiis fpargitur arte ftupor

.

Sed j Schurmanna , tua quicquid de mentc rcfulgct

Xngenii rara iiobilitace potens >

At*

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

30G28



Attoniti praeconis opes perturbat , Sc inter

luit» cuas laudis vatibus horror inelt

.

%AUud .

QUae toties laudem meritis ingcntibus sequat

Eloquii virtus mafcula, muta filet

,

Dum generofa tibi tentat pra?conia , & aufn
Difpare inexhauftum lambere geflit opus

.

Depofitum coeli , tot in una virgine dotes

Sola tibifupparfaibere virgo poteft

.

isaacus gruterus.

zAdeandem.

TU pelago inveheris > tranfifque cacumina rerum

:

Nos oram legimus , nofque manemus humi

.

Te minus eft quicquidloquimur; nimium4*, loquendo
Tra^amus laudes , fed Qne laude tuas

.

Qutl [tra U Midy , de ctjï 'tUupeVame^

Dom V Oriënt ainfi torn l'Vniversenflame?

Que pourra l'aage meur adjouJ\er au defaut ,

, Fuis tjue Ja ieune fltur refplendijl au plus hout ?

G. STAACKM AN,

P Alias dufta manu Lugduni gloria noftrae eft >

Quae rutam pifta fe putat efle Dea

.

Trajeftum vivam oppofuit monftratque Minervam

,

Et numen pifta Pallade majus habet.

DE wijfheyt heeftals noch de mannen toe-gekomen ,

Natura , a^ijnd' een vrouw , heeft dat niet weigenomen

,

tiaerfelfsgewent ,gekeerty en voort-gebracht een beelt

Dat toovert met dengeeji , m met de wt/jheyt fpeelt

,

£ » Diê
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Die CUo methaer volck^ en Charis doet verhuyftn ,

De vUrdi Charis [elff , de thiende van de Mufm

,

Die van Cupido niet , van Venm niet en hout ,

Om datfy
Pallas ü , en haren maeghdom trout •

Die vint al watter fs Joeckt watter h verloren ,

Jae tót in Ooj\en toe daer Phcebm ageboren , .

fVaer van het alderminjl , waer van het aldermeejï

,

Jsgrooter als menfeght , en minder als degeeft »

Daniël Heinsivs,

DE wtjiheyty langhgewent te wonen hy de mannen

En van haer diepgeheym de Vrouwen uyt te bannen »

Doet nu eens haren keer , en kjeft eenjonge Maeght ,

Jien wienfy haregunfl ten vollen overdraeght
;

' E^n hlaeght die nimmermeer ingeenderbande Rjjcken

. (
Hetfpijte wien hetjptjt ) geh di hmft haersgelijcken,

. . Uiilate Sapphojiaeti , en Dama nevens haer .

Want een in onfe tijt vermint dat oude paer .

Jck,hoor een vroeger eeuw fich roemen van Erime ,

Een ander die verheft de dichten van Corinne ,

Morata komt ons naeji j maer (wat menfeggen wil

)

Door defeflaet den lofder oude tijdenfiil .

Wie kan na rechten eyfch tt, \onckyrouw Sc\\\ycmzn^ roemen i

Jck magh u , fondèr waen , des werelts lmfier noemen ,

En eeuwigb Mai^-jutotd , en eenighfonne-licht ,

Waer onder oock.de glartt:{ vanfoo veel mannenfivicht .

• Een geejl een hoogen Geef die komt ufinneti roeren »

En tot een onderfoeckvangroote dingen voeren^

• Be:{aleèls vernuft , ^haliabs verfïant ,

En Ethansfoete drift is in u breyngeplant .

Wyfien in u den Geefi die eens ^poflels maeckte ,

Wy fien den vinger Gódts , die hare tongen raeckte ,

'Wy hooren uweflem in alderhande tael .

O roem van onfen tijt , o foete wereldts-prael
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De lieden over-al , en al de laetj}e tijden .

Diefullen onfen tijt ditgroot gelncl{ benijden ,

En op het goet gerucht en lojfdick vtrmaen *
*

Van ugefegent breyn vertrotidert blijvenjiaen • •

V deught en kjoeckjverj^ant ditfullm eeutvigh leven , i

door de fnellefaem de iverelt omme-jiveven ,

En wefen wel te recht aen al de lofujeught

Een prickel tot vernuft , een fpore tot dedmght

.

Waer toe , vertveemde volcl^ ,Joo langh en angftigh klagen

Van kprte levens-tijt en al tefnelle dagen ,

D^er u een teere Maeght door vlijt en neerfligheyt

Tot tvetenfchap en eerfoo korte wegen leyt ?

J A C. L Y E) I V s.

INdien den Eeren-galm van ugeftvind Gerucht

Mijn logge Tyiellfoo wel met klachten hadbevruchtt >

Ji is met verwondering j indien den luyen donder

Vanu doorluchten Naam ( 6 ! Opper-wereld-wonder
!

)

Voor prickelende drift . voor k/achteloofe tocht ,

In mijn burr-aardigh breyn , V vermogen haidgewrocht ;

Wat fnaren foud* ickjïaan , wat toonen woud' icl^uytten »

Om met een fnarrgelu\d in *s iVerelts oor te tuytte^i ,

De wonder-dingen van uforiderlingen Geeji
j

Die . felver in eenn Man , noyt \\jn befpreurt geweeji .

Nw roept mijn loomgemoed : Kjop in u aamloosfivoegen ,

Vgeejieloofen tocht , u eygen ongenoegen ,

V titeltateling . en kinderlickjbedrijf:

Dien rechten Atlas Aafï pafi op geen kreupel lijf

.

Laat Phcebi kneukeUklem den Sonnen-wagen mennen

:

Laat H E I N s 5 ro^ harenlof, het Heinfie-fpit^berennen

:

LaatH e m dat pack,, die met eenn ruymen roem verbreydt

'Tganfch Vrouw-gejlachty alleen ow H a a r uvtmuntendheyd^

Hoe ! fou u vvat'rig bloed (dat niet dan Mis-geboorten

Ontijdelicken baartJgenoegh :(ijn tot behoort e

£ 3 Vart



Vétnfoo em Vrucht , iot wiens volkome kpeftering

Vry nteer belangt , dan oyt in uwe herjfens hing ?

Haar Eeren-l^antT^ kan door u doodgedicht niet leven

:

Vfchrale water-veruw k.^n aan haar glant:{ nietgeven ;

wat ujlramme tongmet lofle woordenfwetjl ,

JsJlegs degulde Sonn metfwarte kpolgefchetft .

Soo ti*t . Dies mag , die k,an , uw ruymen roem hereden ,

Jckfwijg ; en doe^gelijckd'^gyptfche Priefiers deden ^

Die eerd' haer Goden , met een mommelende lip

:

Tot tuygh i dat haar waardyficeg boven haar begrip .

D A N; Jo N C T Y€.
Med. O.

JOH.
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loH. VAN Bever vviicK

VAN DE
WTNEMENTHEYT
des Vrouwelicken Geflachts

.

HETTWEEDEBOECK.

Van de Celeertheyt ^ enJe Vyijsheyt der

VrotiVVen .

Het Eerfte Capittel

.

I . Dat het ware geluck, der Menfchen heflaet in de Gekertheyt ,

ende Deught .

1. Degaven ende trejfdickheyt der Geleertheyt .

5 . Dat de Vrouwen , als niet minder (
't weUk^Arijioteles meen-

de) herjfenen hebbende , dan de Mans, tot defelvigebequaem

:(tjn , ende datfe haer gantfch nootwendigh is , met redenen •

aenfienlickjjeyt der wijfm , ende exempelen beivefen .

4. De redenen hier tegens gebracht , wederle\ t .

5. Waeromde kinderen de beftegeheugenifj'e hebben , ende der

^

halven bequaemft \ijn om de talen te leeren .

ITe leves rerum fpecies , Diadcma ,Voluptas >

Et poflcflori , fors 5 onerofa tuo

.

Ite , nee humanos tenebris involvitefenfus

Amplius 5 aut veras tollice mentis opes

.

lam piget , & folum per vos pudet efle beatum

.

Veftra mihi pofthac nomina , fumus erunc

.

Fumus erunt , Fortiina ,Venus , dis proximaregum
Culmina 5 diviciae munera , fumus erunt

,

E 4 Nil
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t WTNEMENTHEYT
Nil beat iftorum quicquid fuat . altius iftis

Plus juvat aethereo me fociafle Deo.
Et menti ftuduifiTe pise

;
qua fauftus haberi

,

Et fpretis cupiam luxuriafie bonis

.

Döfta fibi virtus precium eft . his dives abundat

Unus , & hispauper dotibus audit egens

.

Croefe potens , dempto nihil eft te vilius auro

.

Nil valet exuto ditius eflfe fopho

.

Sic primi docuiftis avi . fed crimine magno
Sola beatorum fors ea difta virüm

.

Infipidum , varium , murabilc fcemina vobis

Audit j & in focios nafcitur una toros

.

Aoniis arcetur aquis , nee pane Deorum
Vefcitur , ambrofias tangere nata dapes

,

Seque fuo (atiaflTe polo , totumque mamillis

Numen & sequales occuIuifiTe Deas

.

Aflerit hsec Batavus , cui tantae pondera cauflas

Sufficit infandis Anna ftupenda modis

,

Anna Deiim labor , & Clarias tranfgrefla parentes

,

AnnaCamasnarum nomine dignacoli ?

Et mundo veneranda dari ; dum proxima Coelo >

Mentis inacceflbs tranfvolat alra gradus

,

Et verfu plus cel fa meo eft •, quem ferpefe 3 leftor j

Si damus , a fcripta furgere crede Dea

.

DVs verr' is ons den aerdt der Vroutten uyt-gmttm ,

En die haer eer Bevocht fs uytei veltgefmeten .

Treckt vorder , dapper Helt ; hier kpmt noch beter kans.

Om i met een Vrouw alltm , tefchuren al de Mans .

V meen* ick,, Schurmans , « : aen wie dat aldefVijfen

Van Ne'erlandt hulde doen , en boven menfche prijfen

.

*T is Godt die u bewoont : Godt is't die u vervult

:

Want hy heeft in den menfch , noytfoo en menfchgedult .

JWe« kan tvel dit , of dat , in dees' of die befpeuren ;

Maery dn men'tA befat , enfagh men noytgebeuren ,

Dan
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D ER VROUWEN. j
Dan eens in u alleen , O , B^em vooryder Vroim

!

Die yfonder u , by onsfoo hoogh niet fivevenfou»

Getuyghtghy metter daet , en laet ons hedenfwijgm ,

Hoe hoogt dat een maeght kan in de kpnfien flijgen ,

Hoedatfedeughden kan, Voorwaerghy :(ijt een heelt

»

Daer in de ware deught , de ware kpnflefpeelt .

*T is al , V is al in u , dat yemant deught kan noemen ,

•T is al , *t is al in u , dat kpnfte weet t e roemen

:

Ghy dient tot vafle preuf . Ghy \jt een klaer bewijs ,

Dat ickgeen Vrouw te veel , geen Man te weynigh prijs •

Jn u is 't bej]e lot , in u is't al te vinden.

Dat ons kanfaligh xjjn , en aen dm Hemelbinden .

Menfoucke waer men wil » mm foucke 't hooghflegoet

,

Hy mij\ die *t dders[ouckf , als m u revngemoet .

DaerHgeleerde deught > daer:(ijn de rijckegaven ,

Die ingeengoude mtjn' en waren oyt tegraven ,

Die Peru niet en weet , Matan:{a niet en kent ,

Noch eenigh Indiaen in Spaengjen overfent .

Ick^ftae in u verfielt , en vall' ingroot bedenckjn ,

Ofniet mijn fchralepen u waerden loffou k^encken ,

Indtenfebreederfchreef. Prin^effe , met verlof*

Begeertghy meerder roem ^foogeeft my minderflof,

DE wijTe Socrates gevraeght zijnde van Gorgiat , wat
hy gevoelde van den grooten Koning der Perfen

,

en ofhv hem niet voor geheel geluckighen hiel^ gaf
voor antwoortjdat fijn gevoeJê daer in ftille ftoncdewijl
hy niet en wifte, ofte hy met de Deught>ende Geleert-
heyt verkiert was, Soo dat in die twee, niet in verganc-
kelicken njckdom ofte hooge macht » het rechte ende
ware geluck geftelr werde , van de wijfte der Wijfen

.

Hoe vele dat in bevde gaven,te weten de Deught,ende
de Geleerthevt, de Vrouwen uyt-muyten, zalicknu
vervolgens gaen bewijfen j beginnende van de Geleert-

E j heyc
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4 WTNEMENTHETT
heyt , dcwelcke den wegh baent tot de Deught, endc

geefc de felvige meerder luvfter

.

1. Daerom feyt de Griecfche keyfer Mamelkev weU

dat gelijck het Broot is vocdfel van 'c Lichaem, de Ge-

leerthcyt vocdfel is van de Ziele. Niet minder en hadde

te voren de Griecfche hiftory-fchrijver Diodorm Siculm

gcfchreven,dat wy het leven wel hebbé van de Nature,

maerdatde manierom wel endegeluckfaligh te leven 9

uyt de Geleertheyt mofte gehaelt werden. Soo dat de

Wijfc-man wijffelick oordeelt , als hy feyt , Datter met

foo koftelick en is, 'twclck in waerdye tegé de Geleert-

heyt zoude op mogen . Dit heeft Mexander de Groote

wel vcrftaen, als hy aen fijnen leer- meefter jlriftoteles

fchreef,dat hy liever hadde in wetenfchap uyt te fteken,

als in groote macht . Hy, die gehoort hebbende,dattcr

vele werelden waren , met geen eene te vreden en was >

heeft cven-wel de Geleertheyt , boven alles geftelt.

Ende j£lianm verhaelt , dat die van Mitylem foo hoogh

de Geleertheyt in achtinge namen , dat , alffe eenige af-

gevallen onderdanen de grootfte ftraf wilden aen doen

»

geboden hare kinderen, geen konften,ofce wetenfchap-

pen te doen leeren . Soo dede oock dien loofen keyfer

hdiantH,i\s hy de Chriftenen met groote wreetheyt ver-

voIghde,de ftudyen haer verbieden.ende alfoo het licht

der Zielen , gelijck Philo fpreeckt , in haer uyt.bluffen.

Hy had fonder twijffel (dewijl hy felvc geieerc was) wel

geleertuvt Jriftoults, dat de Geleertheyt in voorfpoec

een groot ^ieraet was,in tegcnfpoeteentoevluchiider-

halven beroofde hy de Chriftenen, die hy feer hate, van

het aldergrootfte goet . Soo dat hy daer van eenige het

levenbenam, eenige het welleven: jae oock defe het

leven: dewijl het leven in fijn felven naculicx voor leven

kan gerekent werden , maer alleen het wel leven. Hier-

om is't, dat de wijf-gerige jirijioteUs gevraeghc zijnde
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van een grofcnde ongeleert gefehwat onderfcheyt dat-

eer was tuflchen de geleerde > ende ongeleerde, wel
haeft antwoorde , het eygen datter was tuITchen de le-

vendige>ende dedooden: wel te recht oordeelende>dac
de genc> die het lichamelicke leven macr en gebruyck-
ten, het weick wy gemeen hebben met Buffelen, Swij-
nen , Ezels , Honden, ende Katten, ende die alleen mee
lichamelicke oogendeSonneaenfchouden, hetwelck
de Arenden fcherper doen;maer met haer gemoederent
aen de welcke , gelijck de felvige Philofooph feydt , de
Philofophye licht ende leven geeft, nieten fagen, dat

foodanige niet weerdigh en waren den naem van een
IVlenfche ; eerder onder de dooden , als levenden te re-

kenen , ende weynigh verfchelende van de fteene beel-

den, die even- wel daer in noch alfulcke te bové gingent
datfe het oogh noch vermaeckten , niemant en befcha-

dighden, ofte van niemant qualick en fpraken . Soo dat

de Geleertheyt ons dat mede brengt, dat wy niet alleen

rechte menfchen en zijn , ende van de heeften onder-

fcheyden werden : maer oock dat wy wel , ende geluc-

kighleven. Te recht feytO^o:
Htt onderfcheyt en is niet groot ,

Tevvefen ongeleert , ofdoot .

Defe ftudyen , fchrijft Cicero , voeden de jeught i ver-

maken den ouderdom , vergieren voorfpoet , zijn toe-

vlucht en trooft in tegenfpoetigeven in huys vermaeck»
ende buyten geen beletfel, vernachten, reyfen met ons»

ende zijn altijt aengenaem gefelfchap . Voorwaer > die

van de Godinne der Geleertheyt eens met een gunftigh

oogh aengefien is , en zal noyt uyt eenigh ander dingen
meerder genuchte fcheppen . H y , die de Geleertheyt
eens wel ter herten genomen heeft , en zal noyt klagen»

dat hem tijt-verdrijfi ofte gefelfchap ontbreeckt,dewijl

hy noyt minder (gelijck de Roraeyn Sci^io plagh te feg-
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6 WTNEMENTHEYT
pen) alleen en is > dan als hy alleen is . Hy en behoufc

leen vrienden,om den tijc over te brengen,die de boec-

ken te vrient heeft . Hier- en- boven, gehjck de poBec

CviditH feer wel fevt

:

p/e de borftet^ heeftgefogen

Van defoete Kjtnft-Godin ;

JVen in dtughden opgetogen ,

den aert vanfoo een Min

,

Sy is geeftigh in manteren

;

En die by haerfchoUgaet ,

heertfe tongh en hert befiieren

Sae datfy hem flelt de maet .

Want de Menfche , gelijckde prin^e van verftantcfi-

de ccleert he v t Plato fchrijft , van goede onderwijlinge

ende geleerthevc , werc het faghfte ende goddelickltc

van al de dieren: anders, ofte niet genoegh, otceniet

wel onderwefen , blijft het wilfte, ende ongetemlic van

al 't gene de aerde draeght . Soo dat den Menfche met

nootfakelicker en is als onderwijfmge , ende kennilie

van goede konften: niet,waer in dat Dier,na den hemel

opeerecht zijnde, meerder van de andere,die de Nature

voor-over nae de aerde boekende gefchapen heett
,
te

onderfchevden is , als door de Geleertheyt .
Ende der-

halvenwerdtde felvige by dtRomesntn Humanttas,

ofte Mcnfchehckhevt genoemcals ofde Meniche niet

nieerdereygenenwas,alsde Wetenfchap.

j Dewijl dan de Vrouwe mede in't Menfchen gilc

zijn
*, foo en houden fv haer wel te recht niet vervreemt

vanvct,datmenfchelickis . Waerom groot ongdi)ck

hebben , de gene . die feggen , dat een Vrouw wi,s ge-

noegh i^ , als fv , wanneer het regent, weet te fchuy len

celijck mede Fr^fovJ,hertogh van Bm^/gwe.die ttaende

op het houwdick van Ifabeau . des Konings dochter van

üchotlant, als hem gefeyt werde , dat fy gantfch flecht

. rrn
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DER VROUWEN. r
opgevoede was, ende Tonder eenigc onderwijfinge in de
letteren, gat'tot ancwoorti dathyfefoo veelte liever

hadde , ende dat een Vrouwe wijs gencegh was , als fy

wift onderfcheyt temaken, tuffchenhet hemde, ende
't wambays van haer man . Maer de wijfe jiriftotdes

fchri/fc de fel ve gauwer en geeftiger te 2ijn,als de Mans,
het welck Plato mede op verfcheyde plaeifé bevcliight.

Jae'tenis niet fwaerlick tebewijfen, al werthetvan
vele tegen. gefprokcn,dat het verftant der Vrouwen tot

de nootfakelicke konlien bequaemis. Deprin9eder
geneef-meefters Hippocmtes vereyfcht » om tot weten»
fchappen ende konHen te komen , drie behulpfelen , te

weten , l^atmlick^ verfiam > Begeerte om te keren , ende

Oeffeninge. Maer infonderheyt is de N4/m noodigh

.

Want , gehjck hy op een ander plaetfe feyt , als de felfde

tegen valtydan is*t al verloren: maer alsfy tot het befie den wegh

haent , dan wert de GeUertheyt bekomen . De Wijf-gerigen %

die voor den tijt van Hippocrates , ende Plato in fleur wa-
ren , hebben de kracht van't gevoelen ende verftant in'c

Hert geftelt, ende dat is daer nae oock van de Stoifche,

ende volgers van ^r//]o/f/« na-gevolght. Dan tlippocram

tes heeft beter geleert , dat het Hert wel meeft gevoelt»
ende even-wel geen wijlheyt deelachtigh en is , maer
dat daer van de HerlTenen oorfaeck zijn . Ende hierom
is'cdatde Herflenen van een Menfch veel grooter zijn»

als van eenigh ander dier : ja een breyn van een gemeen
Menfch is grooter,aIs twee van de grootfte Oiïen.Maer
men moet gantfch niet toe-ftaen het gevoelen van jiri-

fiotelest die hier onderfcheyt ftelt tuiTchen Man ende
Vrouw . Want in't cerfte Boeck van de Hiftorve der

Dieren fchrijft hy , dat een Vrouw minder HerfTenen

zoude hebben)a!s een Man : het welck de dagelickfche

bevindinge in de yinatomye , ofte ont-ledinge van de
Herflenen volkomentlick wederleyt» ende klaer ver-

toonc
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t WTNEMENTHEYT
toont datter van grootci noch maeckfel, tuflfchcn beyde

ganifch geen verfchil en valt. Gelijck dan door te wey-

nigti HerflTenen de Vrouwe toe te fchrijven > haerver-

ftant niet onderdruckt en kan werdê: alfoo weynigh kaa

fulcxmede gefchieden van wegen haergematigheyt.

Die twee dingen»de veelte>en gematigheyt der Herffe-

ncn , doen infonderhey t tot het verftant en geeftigheyt.

Want dewijl de Wermte(die anders ongeftadigeikorfle-

!e , en haeftige Mans maeckt) met een raatehcke kouw

(
gelijck in't eerfte Boeck aengewefé is) in de Vrouwen

vermenght wert, foozijnoock haer HerfTenen tot alle

Ziellicke wercken alder-bequaemft. Sulcx fchijnt mede

beveftight te werden van AriJioteUs , als hv in't i.boeck

van de deelen der Dieren op't 4.capittel aldus fchrijfc

:

Voorioaer het bloetydat ditker endewermerff , geeft meerder

kracht : maer het gene , dnt dunder ende kouder ff, geeft meerder

gevoelen ende verfiant.Dier en wert oock niet beter beflo-

ten van wegé het gehcele lichaemi dat de Vrouwe zou-

de fwack van verftant wefeU) om dat fy facht van vleefch

2ijn. Want fulcx feyt de poëet Ovidiufy gelijck by onfen

Poëet wat breeder uyt-gemeten wert in defe verflen

:

*X. meyn\ en vry nietfonder reden ,

Dat men 't Manmlickgemoet

,

hJae de kloeck})eyt van de leden ,

Verr' het kloeckjle noemen moet .

Maeghden knnnen niet verdragen >

Haergeftel is bijfler teer •

KJeyne , :{ijn haergroote (lagen ,

Mannen-foetis Maeghden-:(eer.

4. Dan hier is regel- recht tegen de groote wijf-ge-»

rige Arifïoteles , in het z, boeck van de Ziele op't 9. ca-

pittel : Die hart van vleefch :(ijn , ^ijn onhequaem van geefi

:

maer diefacht van vleefch y^ijn , i^jn aerdigh endegeefiigh . Nu
dac de Vrouwen fachter vleelch hebben , als de Mans

1
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DER VROUWEN. 9
is buytcn alle twijfFel. Soo dat oock Vmo, dc gcleerfle
Cler Romeynen , feyt , dat een Vrouw in't Latijn Mulitr

ij genocmt is a moüitie, van de fachtigheyt, ende de pringe

^ der poètCiHowerw,noemt de Maeghdéi6^Ao;^ffl«tf,
. : datisjfacht van lichaem . Soo neemt oock Hippocrates^

i in'ty. boeck» op de i tJ. Kort-bondige fprcuckei de

( woorden tKS'ij^vva-iv a-ct^Kuv , vervrouwcllckc

. I vleefch , voor facht, ende op een ander plaets, verklaert

. I hy defe faeck ront uyt : lcl{,fegge , dat d« Vromytlitr, m
\ fachtervUefch heeft, alsdeMan,endederhz\ven oock,vol-
gens de leere van uirifloteUs.gYootergeefl ende verj}am. In
defe Nature tot de wetenfchap bequaem,en onibreeckc
mede niet > De begeerte om te heren, 'c welck van den ge-

1 meiten Hippocrates > by d'ander vereyfcht wert. Want
'cgene in*t geheelegeflachtis , heeft oock plaetfchin

> cick eéjdie onder dat geflacht behoort. Ende Mpoteles
feyt wel uytdruckelick 1 .Metaph.z. dat alle menfchen

,
i van Naturen genegen zijn tot de wetenfchappcn. Dien-

l i volgende dan oock de Vrouwent die mede fooleer-
fuchtigh ende weet-gierigh zijn,dat den Apoftcl in haer

I
heeft moeten berifpen al tegrooté naukeurigheyt. Hier

ï van fpreeckt oock de Griecfche poëet Theocritus

:

1 Een Vrouw , hoeflechtfyfchijnt , die tvetetfonder leeren ,

I
Hoe luno met lupijn haer plegen tegeneer

m

.

Wet ifier onbekent ,fy wetet al-te-mael ,

JVat oyt bejloten W4f in 's hemels hooge :{ael .

Men kan oock wel uyt het hant-werck,daer deVrou-
wen mceft toegebruyckt werden, genoe^hfaem haer

: neerftigheytbemercken. Laet hierdeOfjfew/«g«by ko-

^
I inen , ende onderwijGnge van jongs op , men zal niet

j

mindergeleerde Vrouwen vinden, als Mans. Derhal-
ven vermocht den rey der Vrouwen by den poëet

^^ides wel te recht aldus te fingen

:

Dry

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

30G 28



10 W 1 N t M E N T H E Y T
Der Sangh-godinnen btnd

Js Vrouwen oockj?eksnt •

JVy hebben oockjden voet

Op haren dansgefchoet .

Haergeejlighfnaren [pel

Pafl oockjons vingers wel,

'Tklinckf ons foofoet in*foor,
,

^Is oyt een man bekpor .

*T^ijn maeghden al-te-mael

,

Diefprekenorfe tael,

Tae datter altijdt geleerde Vrouwen geweettzijn, zal

ickdaer na met exempelé van alle tijden door alle volc-

keren bewijfen. Ende al is't dat by 'tvolck gelooft wcrc,

eeliick daer vremde oordeelen gaen,datter met vremder

voor de Vrouwen en is , als de Geleerthcyt : foo heb-

ben daer van geheel anders of geoordeclt Mannen m
deusht ende geleertheyt uyt-muytende . De groottte

Leeraers der Kercke, foo om datfe fagen , dat in de

H. Schrifture gewach gemaeckt werde van Geleerde

Vrouwen, foo om datfe ondervonden hadden, dat de

Geleertheyt veel dede tot de Godtfalighevt, hebben

ineteeheeleBoecken de Geleerthevt m de Vrouwen

geprefen. ende aen-gefockt. Ende Clemens van AUxan^

%sen, beveelt de Vrouwen . foo wel het ftudercii ais de

jVla..s . Het is , feyt hy , by ons buyten gefchil ,
dat eendirhan-

de nature in elck gedacht ,
oock^eenderhande dtught endegracht

heeft . Dewijl dan de Vrouwgeen ander nature en heeft, foo veel

de Menfchelickhen belanght , als de Man , maerdefeljde : foo

heeftfeoockdefelfdedeught ende kracht . De Rechtf geleer-

den erkei-né mede de Vrouwen voor niet vremt van de

vrye kontten. Wat ifler grooter ofte hooger in ahe dee-

len der Wijlheyt als de Keligye , ofte den Godtf-dienlt

.

Endconfen Heere heeft tot de geheymcniffen vanüjn

Godtviuchtigheyt , by de welcke alle naenfchelicke
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DER VROUWEN. ii

^ K wijfheyt enckele dwaelheyt is> de Vrouwen mede ont-

mÊ fangen ; ende daer door becoonc > dachec Vrouwen ge*

fl flachc oock bequaem is rot de grootfte dingen. Hierom
mé fevde de wijfe Socrates in'c banquec van Xenophon.ón hec

^1 Vrouwelick verftant tot alle faken foo bequaem was t

I
als het Mannelickei ende raet alle Manshacr Vrouwen

I

I wel te laten oefFenen;als fulcx haer alleen ontbrekende.

• ? Soofeydt oock P/4/0, dat het Vrouwelick geflachtde

J Gelcertheyc en andere Studyen gemeen moet hebben

; I met het Mannelicke . Ende Semcay die de Vrouwen
elders genoemt hadde onbefchaemde dieren > ende by

Ei aldien > datter geen wetenfchap j ende groote Gelecrt-

t' heytbyen quam, onverfadelick van begcerlickheyc,

fchrijft aldus aen Mbina fijne moeder ; Och i ofdim eerlic-

Pi l{en Man , mijn vader , al te feergenegen tot het oudt gehruyck^,

hadde belieft, datghy de leeringen der wijfen niet licht overloopê,

maervolkpTnentlick^inde felvige geleert ware gemefl , ghyen

foudet nu niet behoeft hebben hulp te foecksn tegen defortuyn^

maer alleen voor den dagh te brengen . Omfommige , die de Ge»

leertheyt niet tot ttfijjheyt engebruycl^en, maer tot wtUufl truhsn»

heeft hyfulcx foo feer niet toegelaten . Beter fey t Seneca , dac

fommige de Geleertheyt niet en gebruycken tot wijf-

heyt, maer mifbruycken rot welluft; als andere» die der-

ven feggen> dat veel weten de Vrouwen fchadelickis

voor haer eerbaerhey t . Alfoo fprceckt den Vrouwen-
hater Hippolytus , by den Grieckfchen Euripidef

:

Ukhaet' een wetend wijf

Maer wenfchte totgerijf

Een hoUe-bolle meyt ,

Wiensgeefi niet hoogh en leyt,

En die haer wijfen man!Met reden vierenkan :

Want wijven al te wijSy

^ijnjlim en wonder vijs ,

F En-
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11 WTNEMENTHEYT
Ende de Latijnfche fchimp-dichter luvcnalis , be-

tuvghtmede, dathy nieten hout van gauwe ende ge-

leerde Vrouwen , in defe verlTen:

En duit niet dat u vrouw , hoejeerfy trertgedreven ,

Haerfal tot wetenfchap van vrye kpnj\engeven :

Datfy trel-fpre}{end > ofleere dit , of dat

,

*T ivelckjnannen maerhetaemt , en nimmer ivijfen vat j
T>at/v verfchillen leej} , en hairenfotdckt te klijven

:

Want dat en dient haer niet j als om te keren k'pen

,

Om hits en bars te :{ijn . /y is tot vrégemaeckt ,

lAaer efter is^t ee dier dat blaeckj, wanneer men't raeckt^

Wantdie veel Hiftoryen, alderhande quaet vertel-

lende, doorlefenjfchijnen by haer met ecnen de onkuyf.

heyt in te nemen . Infonderheyc als daer by komen on-

geïchickte rijmen der Poöcen. En om dat hier roe geen

exempel en zoude ontbreken , foo wert Sappho op'c

tonneel gebracht . Den grooten Erafmm , dt onfterffe-

lickc eere vanHollant» fchrijft aen fijnen vrient, den

hoogh- geleerden Budaw , dat hv ecrtijts mede in fulck

gevoelen ftack » maer dat Thomas Mortu , dien weerden

Can5eher van Engelant, dewelcke drie dochtersin de

Geleertheyt geluckelick hadde doenopirecken, hem
fulcx geheel uyt het hooft had gefteken . Want alfoo

door twee dingen voornamelick i te weten , Ledigheyt

ende Dertelheyt , de Eerbaerhevt van de Dochters ge-

vaer loopt ; foo werden fy van beyde afgehouden door

de Liefde tot de Geleertheyt . Ende niet ter werelt en

befchermt beter een goeden naem j als onbevleckte ma-

nieren. Geen Joffi ouw en ftaet oock vafter met de eer-

baerheyt , als die met oordeel eerbaer is . Het welck

d'Heerc van Montaigne{c\\\\\U^ in fijn Ej?4/j,ofte Proe-

ven , dickwils bevonden te hebben . lek en mifprijfc

oock niet de gene , die door eenige fraye hant-wercken

haer dochters eerbaerhevt verfien; dan daer cn is geen

din-

I
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DER VROUWEN
dingen ter werelti dat foo fcer de geheele finnen van een
dochter befit>als de Studyen. Want de geneidie fteeckt»

borduyrti ofte met eenigh ander maeghden- vverck be»
Cghisi kan noch ondertuflTchen haer ooren laten gaen
tot eenige malle pract van de jongmansjcnde daer mede
wat op (eggen. Maer die in de Boecken haer vermaeck
fcheptjgeeft daer toe al haer finnen. Hier op ficnde den
geeltigcn Lucianm , brengt in fijn Grieckfche t'Samen-
fprekingen der Goden > dc foete Venus al kijvende op
haren Cupidoidit dewijl hy al d'andere Goden ende Go-
dinnen overwonnê haddejde Sang- godinnen ongequelc

liet 1 ende dat Cupido daer op antwoorde > hoe hy de feU

vigeeere ende onifagh toe droegh» om dies w ille hy
haer aiti jt befigh vandt met wat geeftighs te bedencken»

ofte eenige verfien te maken: gelijckofde Studsende
ledigheyt wech-namen , ende met eenen i als OvidiiK

fpreeckt i den boogh van Cupido braken , Ende behal-

ven defe vruchten,dat de finnen voor fchadelicke ledig-

heyt bewaert blijven > daer werden noch uyt-gefchepc

de befte Ieeringen,die het gemoet tot de deughc leyden,

ende ontfteken. Vele heeft de eenvoud'igheyt ende on-

wetenheyt fchip-breuck doen lijdé in haer eerbaerheyt>

al eer fy wiften % door wat middelen dien fchat in gevaer

quam. Het welck de gemelte Montaigmoock geruyghc
fommige aen hem felfs ront uyt bekent te hebben, En-
de foo wy willen overflaen de vorige eeuwen>wy zullen

naeulicx eene geleerde JofFrouw vinden i die oneerbaer

is gevveeft: maer meeft alderaisflagen der Vrouwen
zijn uyt onwetenheyt gerproten> als de gene, die de ver-

maningen der heylige Oudt-vaderen j Van de eerbaer-

heyt > Van de eenfaemheyt , Van *tftil fvvijgen i Van'c

gieraet ende de dracht der Vrouwe, noch gelefenjnoch

gehoort en hadden. Zal niet een geflepen vryerecn

goede duyf , ende die nergens van en weet » lichter wat

F 1 wijs
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14 W 1 N b M t N T H E Y T
wijs konnen maken , als eene> die met verftant ende ge-

leertheytgehartis^ Dat heefc daer-en-boven voorna-

melick noch de Geleertheyt, datfe van beufelingenjcn-

dc onnoodigh futfel-werck de finnen der Vrouwen af-

treckt . Tc weten , De Vrouwe > fe> t Plmanhm , die

haer op'c lant- meten, ofce andere konften verftaeczou-

de haer fchamen te danflen ; de Vrouw en zal haer van

de toovei yen niet laten beguychelen , de welcke te vo-

ren alsbetoovert is door de uytneroende leeringen van

Flato , Xtnophon , Seneca , ende Plutarchw felve, ofte van

andere die daer nae lofFelick gefchreven hebben. Ende

of daereen toovereffe was , die haer roemde de Maen
van den Hemel te trccken, (het welck by de Oude haer

toe gefchreve wert) foo zal fy die dwaefheyt uyt-lacché

in de Vrouwen,die haer fulcx hebben laten wijs maken;

als niet onwetende zijnde van dé loop des Hemels hoe

het met de Sterren ftaet , ende oock al re voren gelefen

hebbende, hoe dateenTheflTaelfche dochter A g a-

N I c E , haer op fulcx verftaende , ende voorfiende >

wanneer door het fchieten van den Aerdt-kloot tuf-

fchen de Son (daer het licht van komen moet) ende

de Maen , de felvigc befchaduwen i ( \ welck wy met

het Griecx woort Èdipfis noemen) ende geen licht van

haer geven zoude» aeneenige voor-feyde, ende oock

dede gelooven , dat fy op dietijt de Maen van den He-

mel zoude af-treckcn. lek en fie oock niet waerom een

Man zoude behoeven te vreefen,dat hy fijn Vrouwe te

minder na fijn hant zoude hebben, allTe geleert was, ten

zy dat hy fulcke dingen op haer begeerdeuidie van geen

eerlicke Vrouw behooren vereyfcht te werden . Ende

daeren is voorwaer niet onbuyghfamer, als de Onwc-
tenheyt. Want defe is alleen deoorfaeck , datter veel

quade , ftuyife, hoovaerdige, tuyreluyren, in voorfpoet

opgeblafen, in tegenfpoet terftont neder-geworpen,en-
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de oock onverdraeghelick bevonden vverden> om dat fy

inetgeene wetcnfchap van fraye endeftichtige dingen
verkiert ende gewapent zijnde > niet anders en konnen
ofte beminnen > ofte haten , dan dacfy geleert hebben
door quade onderrechting van eê ongeleerde Moeder 9

ofte door quade exempelen, ende waer toe, dat de
fwaerte van't lichaem helt , met geë wijfe vermaningen
onderftut. Dat wy dan onfc Huyfvrouwen niet foo be-
quacm ende naeonfen fin dickwils vinden , als wy wel

3 2ouden wenfché, en is niet hare, maer ons eygen fchnlt>

1: dewijl wy defelvige de Gelecrrheyt ontrecken , Wy
" laten haer toe , te leeren al de ydelheyt, die tot vergier-

fel van haer Lichaem ftreckt: ende wy houdé haer van'c

, ver5ierfcl der Ziele. By aldien mede het lefen van goe-
' dc Autheuren voor de Vrouwé> gelijck fommige mee-
nen , onnut is , foo zal het oock onnut wefen, datfe wat
goets hooren,ofte Gen. Want het en zijn de gedruckte
letteren niet , daer het verfchil om valt , maer de leerin-

l
gen ende fpreucken , die door de letteren uyt-gedruckc
•^ijn . Ende indien het vaft gaet , dat de Geleei theyt de
Vrouwen fchadelick is > dan gaet het oock vaft» dat een
Vrouw , hoe datfe onwetender is , oock beter is. Maer
het tegendeel wert ons door de dagelickfche bevindin-

ge genoegh bewefen . Men heeft voorwaer in een ge-
moet met Geleertheyt door-bouwt , dat het begrijpen

kan goede ende billicke redenen,en dat het Gen kan wat
behoortjoftedicnfligh is. En diefulcx aireede verftaett

is oock genegen om *t felve in't werck te ftellen. Daer-
beneffcns dewijl het vermaeck»ende de vaftigheyt van*^
houwelick meer fpruyc uyt de goetwiliigheyc , ende

m over-een-ftemminge der Gemoederen , als uyt de Lic-
hamelicke liefde, foo werden oock met vafter banden
verknocht, foodanige, die doordeaengename liefde

Mi van den Geeft ende Verftant mede vereenight zijn. En»

F 3
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j6 wtnementheyt
de een Vrouw en zal daerom niet te minder Godtfalig-

heyt hebben , om datfe te minder gcaepte oppronckige

ofte waengeloovige fchijnheylighcyt betoont. Wie en

zoude niet liever hebben een pont van't fijnfte gout> als

drie » die vol vuyligheyt > ende met ander flechte meta-

len gemcngt warend Men hoort fommigeVrouw^en, als w

fy uyt de Kercke komen, tegen haergevaerkcns pratenj
|

dat Broeder wonderlick gepredickt heeft, dat hyeen

dappere ftem hadd« , dat hy 't wel konde feggen; ende

weten hetaengeficht ende de manieren van degtne^die

gepredickt heeft 9 wonderbaerlick nae te apen : maer

watter vorders , ofie waer van dat gefeyt is , daer weren

fy niet af te fpreken . Aen d'ander zijde , een geleerde

ende wijfe Vrouwe, zal by nae degeheele predicatye

vervolgens konnen verhalen,ende dat met onderrcheyr>

indien Broer Cornelis wat buyten reden , ende buyten

fijn ampt voor \ gemeen volck tegen d'hooge Overig-

heyt,ofte ecnige andere dwaefheytuytboltjdatzalfe

beiacchen,oftc niet achten, ofte verachten,Ende als een

vroom predicant eé geleerde ende ftichtige vermaninge

gedaen heeft , dac neemtfe ter herten , ende ftelt het in'c

wcrck : niet foo feer lettende op de ftera (die fy weet

»

dat Ezels ende magere Verckcns al helder hebben ) als

wel op het leven, ende leere van de gene, die gefproken

heeft . En dat is recht , in de predicatye te gaen . Met
foodanige Vrouwen is't vermaeck te leven . Want ick

en kan het niet houden met de gene , die de Vrouwen

tot geen ander gcbruyck en houwen , als tot den dienft

van haren luft, waer toe de halve mallooten voor de be-

quaemile gehouden werden . Sy moet pit in't oir heb-

ben» die een huyfgefin w«l zal regeren, die de manieren

der kinderen zal beftieren,die haren man in alles zal vol-

doen . Wat belangt de geyligheyt van de Griecfche

Sappbo , by aldicn daer wat aen is > fulcx en moet niet op
de

.:..(

. ,)
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de Geleerthey t , maer op haer cygene lofliigheyt geleyc

werden. Behalven dK het een flechte reden zoude we-

fcHi om eene, die men in foo veel duyfent jaren kan aen-

wijfen > al de geleerde Vrouwen te befchuldigen , Seer

wel heeft met Teremh , OtvW/MJgefchrevcn

:

Defout b\ dies' ofdiebtgaen

Dientyder niet te trecl^en aen

,

Dat yemant in*t byfonderfeylt ,

En dientgeen anderme-gedeylt .

Of , doet ghy over een de kjacht ,

Hoe k/tn dat raken *t heelgejlacht /*

De wijfe ende geleerde Spaengjaert Lud. Viusygeek

mede nac onfen Erafmus die getuvgeniflTe » dat hy noyc

een geleerde JofFrouw ge(ienheeft> die oneerlickwas.

Derhalven al is 't dat ickfe alle » die ick daer na van hare

Gekertheyt zal roemen> zoude konné by brengen : foo

zal ick even-wel maer alleen tegen het eenige exempel

van aller geheugenifle ftellen een eenigh ende noyt ge-

noegh geprefen exempel» niet minder vanEere ende

Deught,als Geleertheyt.Waer op ick een Griecx,ende

Latijns vers gefchreven hebbe > 'c welck aldus by onfen

Poëet gevolghtis

:

Dat Griecken tvai beroemt , evidat de negen Mufen ,

JVt haren Helicon , daerquamen eerji verhuvfen ,

ïVaf Saphoos daet alleen-^ maer dat haer Hollant viert >

En Sy onsgajlen :(ijn , heeft Schurmans ons bejliert .

Wygeveri haer den danck^- ons kjnders móeten 't (veten ,

En al wat naer ons komt enfal het noyt vergeten ,

Dut hier een luffer quam , dat hier een lujfer waf ,

Die hareflappenfield* opUhooghfievan Farnas

,

Die Venm hadd'geboeyt , en haerverhevefinnen

Dwonghy boven 't aerdtfche-foet, het Hemels-goet te minnm»

Diemeer als luno wM ; een ?alias inder aert ,

Daer Parit voorbefwijckt , en wonderliel{ bedaert •

F 4 Een
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i« WTNEMENTHEYT
Een dingen ilTer noch > dat vele Mans tegen de Ge-

lecrtheyt der Vrouwen hebbent te weten > dat terwijl fy

in de Boucken Gtten en fufFenide huyf-houdinge onder-

tuffchen op ftelcen gact. Maer hier op antwoorden wyt
dat gclijck de Geleerthey t niet en is voor alle Man > dat-

fe oock alle Vrouwen niet even- wel en paft. De genet

die geen andere gelegentheyt en heeft > als om haer ge-

ftadigh met de buyf-houdinge te bemoeyen , ende altijc

ofce om den haert te gacn,o{te aen den fpinrockcn te fit-

ten > en behoeft om de boucken niet eens te dencken

:

maer die het oogh alleen over 't huys hebbende» ende

alles beftierende,het overige doorMeyffens efi Knechts

kan laten uytvoeren t endedaer by een wacker verftandc

ende liefde tot de Geleertheyt heeft; waerom zouden

wy foodanige het befte goet in de werelt > het voedfcl

der Ziele > onthouden Derhalven en heeft niet alleen

den wel-gemeltenCan9elierMom inEngelant, maer

oock de hoogh-geleerde mannen lean Morel in Vranc-

rijck» FulvitH Moram in Italyen,D/^<ic»tf Sigm in Spaen-

gien,en andere wijfe luyden in andere landen hare doch-

ters beneffens harefonenin talen ende geleertheyt op-

getrocken. Dit is mede gevolght by den wijt-beroem-

den heere M'- Gemd Voffim , den welcken het niet ge-

noeghen isgeweeft vijf fonen in geleertheyt uytmuy-

tende > de eeuwe op te offeren : maer heeft daer-en-bo-

ven noch twee dochters in talen»mufijck,hiftoryen, wel

ervaren gcmaeckt . Metondertuflchen, gelijck ick uyc

fyn E.verftaen hebbe,haerwel in te fcherpé,dat fy voor-

namentlick moeften letten op de huyf-houdinge > ende

•c gene raeeö daer in de Vrouwen bevolen werdt . Dit

exempel van mijn weerde meefter hebbe ick voor te

volgen, ende make, dat mijn twee dochters van vier en-

de éven jaer met haer broeder die tuffchen beyde komt>

al fpelende de calen Iceren , Het weick mee fulcke foe-
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tigheydt toegaet > dat oock de jongfte de gebeden in

Griecx>Latijn,Icaliaens, Spaens,ende Fran9ois wel op-

feyt»ende alles wat in huys is in Latijn kan noemen

.

5:. Énde dit leeren en valt haer niet naoeyelicker, als

het fpelen felve.Want de jonge kinderen zijn tot de oef-

feninge derOnthoudinge alderbequaemft;ofom,gelijck

jiriJïoteUs meende > dat alle *t gene> *t wclck fy hooren >

by haer nieu ende vremt is > en fulcx daerom de herflenê

dieper ingeprent wert: ofliever , gelijck Huaru fchrijfc

in fijn Spaenfch boucxkë van't onderfoeck der Vcrftan-

den,om de olyachtige vochtigheydt > die in de kinderen

de overhant heeft , als naeft haer geboorte zijnde . Soo
fiet men dat felfs de oly-vlacken niet wel uyt en willen •

Om dan tebefluytcn> dewijl niet alleen deRechtf-

geleerdenjde oude wijfen Socrates , Plato , Xmophon, Se-

mc4 , Plutarchus , ende na haer de uytgenomen geleerde

mannen Petrarcha , Erafmus , Vives , (
gelijck fulcx in al-

le landen bv de wijfte luyden> infonderheyt alhier by

Jonch'- Schurman fcer geluckelick in *t werck geftelt is

)

maer oock by de Out-vaders,ende de H. Schrifcure fel-

ve de Geleertheyt ende Wijfheyt in de Vrouwen gc-

prefen wert>endc haer nuttigheyt nu volkomentlick be-

wefen is; foo iflTer maer overigh,dat wy de redenen met
exempelen gaen beveftigen > het welck wy doen zullen

uyt alle Eeuwen > ende Volckeren

.

Hec II. Capittel.

CeUerdt Vroutvm van alk Etuiven en Volckeren , felfs oeck^ hy

de karbarifche Scythen .

FAs mihi fit 9 do^x « feries veneranda > puella?

»

Carmina leAori furripuifie meo >

Et vobis haec pauca loqui . Bum me meus author

Abripit > & tanco cogit adeiïe choro •

F s Proh?
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Proh ! hominum miracla Deas , & numina » cerno >

Nii habec humani fanguinis ifta cohors

.

Ifta cohors facro radians defcendit Olympo

.

Eft reddenda Deüm fedibus ifta cohors

.

Qiias faculas » ftellafque polo fpeftamus aperto

»

Hx veftrum in terris , credimus > agmen erant

.

Qua?que folo quondam > datis hajc nunc lumina Coelo*

Pai fuit > auguftum concinuaflfe jubar ,

Et patriis micuifife locis , quas noxia mundo
Nox nequiic tcnebris occuluiffe fuis

.

Credimus haec , canimufque piis imitanda poetis

»

Quorum ego Divarum nomina > fifta putem

»

Chrilliadumque infanda gregi > cui crcditur unum
Numen , ad has quod vult nos filuifle Deas

.

Hier :(tjn wy op den Urgh daer onfe Konft-godinnm

Meer raden aen de Vrouiv als rockens afte (finnen , .

AU meld', als klojfe-werck , alsfpeldengadejlaen ,

Ofdiveyl , of[chommel-tnygh alleen te trecken aen .

Jck,fpreke ronde tael . Het :(tfnge(lagefotten ,

^l die haer Weder-helft maer bannen by depotten ,

En noemen *t keucken-huys , Der Vrouwen hecrfchappy ,

Em rechten in de beurs voor haereen Monarchy .

T)ie aen het eeljle volck^, in plaets van w^fe boecken ,

tiitt laten , alfïgelap van hare vijfe broecken

:

Hy doetfyn eedt te kpyt , en hoogh-beloofde troutv ,

Die eenigh recht beneemt aenfyne tveerde Vrouiv .
^

Ho«* , Mannen , houtet vaf\ , Dat vry het bejlgenougen

Van aüe , wiefy :{ijn , die haer ten echte vongen ,

l^iet in denfchooten leyt , niet tot het vleefeh en hoort

;

Maer dat het Vrouwen-breyn de Mannen meejï bekoort ,

Dat hecht de 7(td aen y^telMfinnen aen definnen ,

Enjlaet een wifenbant aen alle vafie minnen .

^l 't andergaet te los . Daer is geen recht verbond

Daerfich allem de lufi op lijfen lippengrom .
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Wel dan , dieparen fult , geliefje wel te paren ,

Soo laet u *t brevn alleyn , ofimmers meeji , bedaren «

Bn alsghy t*famen a^jt , verhiet u Lieffle niet ,

Datfy meer in dm bouck , als in defpiegelfiet ;

"Dat is oockjhaer beroep . De Maeghden en de Kjiechten

Kjin tpel ein deftigh tvijfmet eenetvenckjberechien ,

En houden in den plicht . Laet die het vttylfle doen :

En geeftfoo welu Vrouw een bouckjen als een [oen.

Of , fooj e Dochters hebt , leert uyt defnte dieren

Die hier befchrevenf{aen , oocl^hare driften vieren .

Indien *t haer niet en qtieltfoo hoogh-geleert te !^jn

,

Soo houdfe van de moeyt\ en doetfegeenepijn .

Maerfoo haer tvenfchen is , geleert en wijs te werden >

Soo geeftfevry defpoor en raedtfe tot volherdm .

*K^wild' ici^een Dochter kreegh als Schurmans wefen kjtn

,

Sy troude mette Fatm , al troud' haergeene Man .

\I7El te recht heeft de poëet Virgilius gefeyt» Dat alle

^ aerde niet alles en draeght. Alle lant brengt noch-

tans geleerde Vrouwen voort . De Scythen zijn altijts

voorde outfte volckeren gehouden geweeft>ende oock
voor de onbefchoffte » als de welcke maer eenen wijfen

(te weten jinacharjisJ oyt voort- gebracht en hebben j

daeruyteencftadt van Athenen foo veel wijfe gefpro-

tenzijn. Even-wel heeft dit woeftevolck noch uvt het

Vrouwelick geflachtgegevé de koninginne Is trina,
de welcke niet alleen felve Teer geleert is gewceft » maer
heeft oock haren fone de Grieckfche talc i ende andere

Wetenfchappen geleert,

MokinneNjPersiaensche?
EgïPTISCHEj &c.

Thiopum claras doftis mulieribus oras

Perlege i Barbaricas 8c venerare nurus

»

Una
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Una Palcftmas miratur mira tiaras

.

Altera magnorum ventilat afta Deum

.

Perfa docet cultasque parat di£tamina penna?

.

Qiiae fequitur > Martemdirigitipfa fuum.

Romulidiim oppoQcas illidicquintafarifTas •

Claruit invcnto caetera turba pari

.

Crxcii fi tales , tales fi Roma puellas

Edidit 9 autl^ores his habuêre viros

.

Hjb per fe valuêre nurus , propriaquc Mincrvl

PerftudiicuiK^os profiliere gradus

.

Quid mirere < viri i quas fcimus , difcimus artes f

Fcemina , quas nefcit difcere » fcire valet

.

SUt yfelfs in Morm-lant , tn by de roum ?effen ,

Daer :{ijn de JVijven wijs , en 'dichtenfoete verfen ,

Befnijden u de pen , en leeren hoef een hief

SuUfchnjven aen een vorft ,ofaenu hefe lief:

Wet ingemcene tael > diehaer f§ jengeboren .

Maer die At henenfelfs , of!{piijen had verkoren

.

DegrooteSalomon > de wijfie Davidsfoon

Siet hem hier veelgeluex van Vrouwen aen-geboon .

K/Mtt/4 leyt de bend' , en fpreeckf • daer haergefanten ,

Cffidderen van t rees , offchuylen achter kanten .

^monius befrijckt ,tnfyn verfiaeltgemoet ,

Vat voorgeen Mars en boogh , valt hier een Vroutv te voet

,

Aenbidt haerfoete tongh , en tvert geheel onfteken ,

Soo door haer heftigh oogh , als door haer deftighfprekfn»

Hy die te vorenfdfs te R^men hadtgepleyt ,

Wertflom , of liever dom , en om den tuyngeleyt .

Syn hooghmoet ffgefatk* ' /y» f^^"^^ dreygementen

Veranderen injoegen loj^e batementen ,

ïnfchendigh onverfïandt ; dat haeft voorfj/n gedacht

Heeft Cafar opgemaeckt , en hem om 't lijfgebracht .

Ach l die de Wtrelt dmngh >m deed' de Rijcken beven

,

i^omt oentm tamme Vrowfyn krachten op tegeven ,
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Bidtvdmt op hartfiem . fVaer Xjjtghy duUe Mans ,

ÏVU danfter oyf van u met yrouwenfoo een dans f
N I c A V L A, de koninginne van Saba, quam uyt het

binnenfte vaa Moren-Undc te Jerufalem » om de wijf-

heyt van Salomon^endc hem eenige fware vragen voor te

ftellen. Ende die van den wijfen Koning uytgelcyt zijn-

de , is wederom in haer rijck getrocken

.

H E L E N A jdehuyfvrouvv vandenKeyfcrvan Mo-
ren-Iant,is foo geleert geweeft, dat fy twee bouckcn gc»
fchreven beeft in de Chaldecufche tale

.

A T O s s A , koninginne van Perfyen > heeft gctoonc
hoe dat men de brieven wel zal ftellen

.

Z E N O B I A 5 koninginne van de Palmyreners , was
feer crvarê in de Griecfchcicn Egyptifche fpraeck* kon-

de
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t4 WTNEMENTHEYT
de w«l Latijn, heefc eé Hiftorve van haer Lant befchrc*

ven I ende bcvdc hare fonenfelvegeleertgemaeckt.

C L E O p A T R Ajdie geeftige endediepfinnigcko.

ninginnc van Egypten , waer van in't ecrfte Bouck me-

de gewagh gcmaeckt is,was in verfchevde talen fcer wel

geocffcnt. Want fv fprack geheel wel de Hebreeurche>

Arabifche, Grieckfche, fcgvptifche, ende Parthifche

.

E D 1 s I A van Alexandrye,nichte van den wijf gcn-

gwSyriacuSy heefc geleefc in groote faem van cerbaer-

hevtfendcgeleeriheyt.

H Y p A T 1 A van Alexandrye > dochter van Theon

(diefe in verliant overtreftc) den wijf-gcrigen , ende

iandt-metcr , ende huyfvrouw van den wijf-gerigen

Jfidorus , leefde ten tijde van den keyfer Arcadim .
Defc

bovenaldewijfen uyt-muytende, was navolghfter van

Plotinus.a^de leerden nac hem met grooten toe-loop

in dc Platonifche fcholc . Sy heeft gefchreven van het

Stcrre-kijcken. Dan is door haer benijders onnoofeiick

omgekomen.
Catharina, dochter van Cojlus, prin^e van

Alexandryen, wcrt gefchrevê ten deele door haer eygen

ftudyen , ten deele door ingeven van den Goddehcken

geeft.foo in de H.Schrifture ervaren geweeft te zijn,dat

fy veel geleerde mannen , die haer vader van alle kanten

ontboden hadde, om haer te brengen tot a/goderye, e<>

de haer afte trecken van den waren Godtfdienft,met Ie-

vcndige redenen foo heeft weten te bewegen ,
ende die

fyluyden tegen haer in-brachten foo te wederleggen,

dat fy de felve toe haer track. Waer over fv weerdigh is

geacht geweeft, om onder het getal derHeyligenge-

fteh te werden.
,

H E s T I ^ A mede van Alexandryen ,heehgelccr-

delick gefchreven over de boucken van den poëet Ho-

mtm van het bdeg van Troyen

.
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Griecksche.
GRoecia > qua" toto difperfas orbe Caincenas

Nefcis, & ingenii tot monumentaiui>
Cerne renafcentes Batavo fcriptore puellas i

Eriuaque è tumulis nomina clara fuis

.

Hoe debet gens Belga tibi
;
quam nofter ApoIIo

Perpluit Aooiis , quas tibi demiti aquis

.

Barbarics mutat populum , regnumque , locufiiquca
Et raodö quse Borcan , occupat illa Notum

.

Gentibus una licct , gentem non pollldec unam ;

Jam Baravi , quondam > Gra^cia , major eras •

Illa puelJares cathedrali culmine voces
^Audiit , & mediis verba difcrtafcholis

.

Hic mores docuere nurus
; doftique probsquci

Alterutrd lapGs forte , fuere > viris

.

Defcripfere polum radio , ftellafque > facefque »

Totque per ajihereasfiderafparfa domos.
Qjx nili divinis docuiflent condita dextris >

Credideiim ccelis has micuiflefuis

,

\X7^f ^off deUer-fucht niet , hefonder in de Vrouwen !

: ' IVie wil datgeejiigh volckjiyt onfefchohn houtpen ?
Svfprongen uytten rock^, en troelen broeckjn aen ,

Daer Platoos gulde tnom de lej^en heeft gedaen

,

Dat was noch nietgemegh . ƒv kpnden met verdragen

Batfy de mans alleen in hoogefloelen f.igen •

Sy klommen oock^daer op , en leerden alfoofoet

xAls onfengrooten Heins nu binnen Leyden doet •

De Jeught diejlont verbaefï , en wierden op-geheven ,

Terwijl haer totte deught defchoone Maeghden dreven ,

Maer Maeghden wiensgemoet dentocht tot dertelheyf

En alhetgeeftigh vyer aen Venushad ontfeyt .

Eenvolck^van Godes aerdt , Schurmannas Even-beelden ,

Die maer , om ttnjs te :{ijn , de reynfiefinnenJiedden ,
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16 WTNEMENTHEYT
De vader Auguftijnnam eens een wenjch in drien,

Eerft , dat hy in het vleefch had Chrijium mogenfien ,

Ten tweeden > Paumlsflem had mogen hooren dond'ren ,

En laet , de Roomfchejïadt gekke» i» ^^f^ wondden .

*T is wijs en welgewenfcht . Maer mocht' ick^hter wat doen ,^

Icktfenfchte boven dat aenyder Maeght eenfoen :

^en yder , hier , fegh ick ; niet om yet quaets teplegen ,

Maer om van yders mont te nemen eenenfegen ,

En recÊt hequaem te y(ijn , voorfoo een mildegonfl

,

Uaer deughdeny haren lof te loven na de kpnft.

Al is»c dac Griecken-landc maer een kicyn deel van

Europa en beflaet, foo heeft het nochtans altijt grooten

naem gehadt van gelecrtheyt, konften, wetenfchappen,

landen ende fteden wel te regeren , ende kloeckehck

oorloeh te voeren. Want behalven de omleggende hy-

landen , heeft het de Zee-kant van Afyen overwonnen,

en met Steden befet, dappere oorlogen tegen de groote

koningen der Perfen gevoert.Xemj verwonnen, D4r/«*

verflagen , ende Gjn rijck ingenomen Ende geli,ck dac

Landt vele trefFelicke ende manhaftige Velt-overften

voort.cebracht heeft , foo zijn daeroock geen minder

luvden uYt-gefproten in verftant , ende alle geleertheyt

uvt-muvtende . WtGriecken.lantis't, dat by-na alle

wijfheyt , alle konften ende wetenfchappen haren oor-

fproncktrecken. Hier uyt is gcfproië de Geneet-konlt,

te weten, door^po//o, ende Gjn (oon Efculaptm .diC

daerom oock van de danckbare nakomelingen als Cxo-

den zijn ge-eert geweeft. De oude Roraeynen hebben

hare wetten, diefe van de twaelfTafelen noemen, door

gcfanten, daer toe fonderlinge gelaft » "^^
9r"^f

landt gehaelt . Wat wil ick feggen van de Pobfye < De

Latijnfchc poëten felve bekenne Homerus voov den oor-

fpronck ende fonteyne vandefelfde. Waervandaen

komt ons de wijfheyt i Is't niet van dc wijfe Griecken

,
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i ende infonderheyt die twee hoofden van de Wijf- gcrig-

i heytj Plato endc *yirijlotdes f JVlaer dcfeeere enis niet

c alleen by de Mans gebleven ; de Vrouwe komt mede
/ vry wat toe

.

De wijfe Pythagoras , die uyt fedighcyt alderecrft den
; naem van Philofooph , dat is , lief- hebber der w ijfheyt»

daerfc te voren ai Wijden bieten , gcbiuyckt heeft , had
een huyfvrouw, T h e a n o Mttaponm Ay dewelcke
befchreven heeft wijfe Boucken van de Deughti Verf.

fen, ende Spreeck-woorden van Pythagoras. Endet
nae 't over-Iijden van den felfden , heeftle fijne Schole

met haer fonen Telanges ende Nefarchus aengehouden •

Vtdymut fchrijft, dat fy dc eerfte is geweett onder de

Vrouwe I die de Philofnphyeby de hant genome hebben.

Noch ifler , behalvcn de twee PoBtei (Ten , een ander

Theano geweeft » waer van noch een briefovcrigh is»

gefchreven aen EubuU , van de Op-voedingh der Kin-

deren>ende eené trooft-bi iefaen de jalourfche Nicofira-

ta^ met noch een vermaen- brief aen Callijlo , hoe daife

wel zal kennen over vele opficht hebben

.

T H E M I s T O c L E A , de furtci th lecrmeeflerfle

van den felfden Pythgorm , van de welcke hy vele fijne

leeringe ontfangen heeft , leefde op die feltde tijt in

grooteachringe,

D A M E , de dochter van Pythagom , heeft haren

geeftende verftancgeotfFcntom de dusfterefpreucken

van haer vader uyt te leggen

.

Arignote, uyt het eylant Samos, een leerlinge

van Pythagorat, endeT/;f4»o,heeft onder andere gefchre-

ven van de gcheymenilTen der godinne Ceres.

L A s T I N E A Mamima , ende A x i o t h e a
Phliafia , zijn van Plato geleert geweeft » ende quamen
om hem onverhindeit tehooren> in manskltederen in

fijn Icflen . Beter is't > daiter een befondere plaets voor

G de
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i8 WTNEMENTHEYT
de JofFrouwen gemaeckt wert » daer fv allcen> ende Ton-

der gefien te werden,fitten: gelijck t* Utrecht gefchiet,

voor de meer-wel-gemclte Joffiouw Anna Ma-
ria VAN SCHVRMAN.
THEMisTA,de dochter van Z^oilus , ende huvf-

vrouw van Leonteus Lampfacenm,ging met haer man den

wijfen Epicum hooren , die oock ecüige dingen aen

haer gefchreven heeft

.

A R E T E , de dochter van den wijf-gerigen Arijjip^-

fuf , regeerde de hooge fchole na haer V aders overlijdé|

ende leerde de PhdofophyehixéCoon Arifiipput, die daer-

om van de Grieckep fitj^oSiSdKTBg ,
Moers-Uerling

genoemt werde.

A N A G A L L I s , uvt het eylandt CorryM, is feer

vermaert geweeft in de Letter-konft : gehjckT h a r-

G E L I A in de Wijf-gerigheyt

.

A R c. I N E T E heeft de daden van den koning D/o-

rtyfm befchreven.

Artemisia, Menexene,Theognis,
ende Pantaclea, gefufters , zjjn feer ervaren

geweeft in de Reden-kaveling

.

P A M p H I L E , van de ftadt Epidaurus , nu I{agttfen

genoemt I heeft vcrfcheyden Hiftoryen befchreven.

A G A N I c E , is feer ervaren geweeft in't Sterre-

kiicken , ende den loop des Hemels . Defe als fy voor-

fien hadde, wanneer dattcr Ec///)/?i in deMaen wefcn

zoude> maeckten fommige wijs daife op dietijdt de

Maen van ó&n Hemel zoude trecken . Sulcx bedrogh

quam Cohmbm feer wel te pas , ende baten hem ende de

Cjne het leven>als fy van de Indianen om5ingelt waren,

Cleobvlina Lyndia, uyt het e>lant RJjodttSi

de dochter van Ckohulus een van de feven wijfen , wert >

om haren fonderlingen geeft en hooge gelceriheyt,fecr

ceprefen van Plmarebus , ende andere

.

** *^ A s P A-
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A s p A s I A uyt de ftadt MiUtus , de dochter van

^xjochus 5 was meefterfTe van de wel.fprekentheyt$

cnde konde feer geefligh reden-kavelé. Defe heeft vele

a«)dere welfprekende gemaeckt>en oock eené de trefre-

lickfte der Griecken Pericles , gehjck Socrates fpreeckt

»

( by Plato in Mentxeno) die felvc > de vi'ijfte in de werelc

door ^Apoüo geoordeelt zijnde > haer fijn Meefterflfe

noeiDt. Maer FmV/w 3 alfoo hyeen verftandighheer

was,ende groote kenniiTc hadde om een lant te regeren>

heeft haer eerft > als meefterfle ge-eert , daer ra tot een

vrouw genomen, ende foo liefgehadt > datfynoytin

huys en quam,noch uyt en ging,of hy groeten haer rnec

een kus . Men fchrijfc » den naeni van yifpafiaho lief

ende beroemt geweeft te zijn , dat Cyrus , die met den

koning van Perfen, om het rijck ftreedt> de gene, die hy

onder fijne vrouwen alderliefft hadde > ^j/?/7j?4noemdet

daer fy te voren Milto geheeten was . Niet minder en

wert om haer geleertheyt geroemt Hipparchia,
de dochter van den wijf-gcrigen A^f/roc/w, die al haer

vermaeck alleen fteldë in de wijfheyt,ende wetenfchap-

pen. Het welck de Ridderlicke poëet ons aerdigh aen-

wijft in den onwaerdeei licken Trou-ring

:

Hipparchiagefirultvan al dejorige-lieden ,

Meer aljfer eenigh menjch te vorenfaghgefchieden >

Is ^uelligh in dengeefi en bijfler ongeftm ,

^Is haer een jonghgejel met foete woorden mint .

Het if haer meerder lujl gedurighyet te lefen »

En in eenjlil vertrecflaUeen te mogen wefen ,

Om door een rijpgepeys te toornen haergtmoet ,

Wanneer het buytenfpoor Verkeerdegangen doet .

Sy vim in haergeen lujl ^gelijckjle maeghden plegen ,

Sy vim tot naUde-tverck^haerfinnen niet genegen ,

Sy tpilgeen tijt -verdrijfgelijcl^de lojlejeught ,

Sy tvilgem malgeraes , ofongejouten vreught ;

G i Haer
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Haergeejlflijght hoogtr op ,fy geeft haer om tefoeckm

t^il WAtterfehuyUn magh in ongemeene boecken .

Syfpot metfpeUe-werck^y en al het aerdigh doecl^;

En laet het Vromm-tuygh verfchoven in den hoecl{,,

Eenfchrift dat hooge[weeft , en boven alle vrouiuen t

Vat yu(i op barenJchoot , en leyt in harenèoumn i

Enfchoon het dmfier wort,fy draeght de boecken met ^

En leytfe nevens haer oock^in hetfachte bedt .

Maer boven alles hadde fy 't hooghfte behagen in't

leven endede redenen van den wijf-gerigen Cr4/w,endc

konde door geen uytnementheyt van eenige vryers dacr

af getrocken werden

.

^l wat dejonckheyt acht , dat ff in haer verdwenen ,

Ve bejie van het lant die hopen blauwe fchenen .

Emjoncker uyt het hof, enfyn uytwendigh kjeet ,

Dat H in haer een walgh » en enckel herten leet .

Geen middelen , geen geflacht > geen fraeyigheyten

konde haer bewegen . Dit fcheen fy alles in Crates te

Cen , Ende als hare Ouders hevigh aenhielden, om dac

af te raden , drevghden fy liever te fterven , als roet hem
niet te leven . Waer door fy genootfaeckt wierden,om
Cr4/Mrelve te bidden, dat hy doch zoude willen haer

die liefde uyt het hooft fteken . Ende als hy alles gc-

dacn hadde, wat hy immers konde; fonder even- wel

haer te bewegen ; foo wierp hy ten letten al fijnen huyf-

raet , te weten , ftock ende mantel i voor haer neder 9

feggende, Dit is den Bruydcgom , dit is al fijngoet;

bedencktu hier wel op, want ghy en zoudet by my
niet konnen leven, ofce ghy moeft de felfde manier

van leven volgen . Sy neemt het even-wel aen , ende

toont al haren luft alleen te hebben in fijne hooge wijf-

lieyt.

Daergaetdebruyloftaenj maerfonder bruylofts-gafien.

Geen maeghden by de bruyt die op haer dienden pafïen ,

Cm
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Geenfpel , ofblygtfangh , geen kruyt , ofrofi-krans

,

Ceen vrijers op de :{ael
, geen vrijfters aen den dans .

De maeght die wort een vroutv , door wonder vremde wegen ,

Haer lufl is even-felfs in lujlen nietgelegen
;

En des al niet-te^minfoo is de vrijjier bly ,

Ew niemant (foo hetfchijm ) en bomerfeefl ^alsfy*

Maerfy verlaet terftom al wat haerpUgh te fterm »

En wort tot in de^^iel verandert van manieren ;

Sy draeght een rougewaet , altffe wonder teer9

Sy wilgeen diamant ofrijcksfeerel meer

,

Datfchoon 5 datgeefiigh hair ,foo net wel eer gevlochten j

Dat > fonder heeten bram ,geen vrijersfien een mochten 5

Js nu in etngerolt , gedwongen over-hoop ,

En 't fs numm alleen een onhelompen kpoop •

C 3 Sy
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Sygaet door al het lant , en dat met naeckte voeten ,

Celijckdie haren kpfi metfpitten winnen
moeten .

Haer bed ts menighmael het gras en jeughdigh velt >

Daer/v bywijlen ruji , oj om te (lapenjUlt .

Sy eet maer voor de noot , en drinckj uyt klare beken ,

Sy kan ingrooten ernft defevlen tegen-fpreken ,

Syjiraft het noefi gewoel , en ickjen weet niet wat >

De rancken van het hof-, degrillen van de fiadt

:

Sy tafi oock. Prinsen aen , en diefigh heeren noemen ,

Oock die met vollen mont op haergeleertheyt roemen ,

Maer boven al het volck.dat alle dingen hert ,

En totfyneygen hertgeenfinnen oyt en keert .

Eens met haer man te gaft zijnde "by Lyfimachus,

loughfyuyt over tafel dengoddooknTheodortu, hem

tegenwerpende defe ftrick-rcdé : Dat Theodorns doende

niet gefeyt en zoude werdci onrechtvaerdigh gedaen te

hebbeni '*t felfde indien Hipparchia dede, en zal men niet

feggen onrechtvaerdigh gedaen te wefen. Nu Theodorits

flaende fijn felven , en doet niet onrechtvaerdigh : foo

cn zal dan oock Hipparchia , als fy Theodorus fiaet , niet

onrechtvaerdigh doen . Hy en gafdaer doen geen ant-

woort op , maer track haer alleen by den mantel . Dan

fy en was daer door in't minfte niet verftoort, noch ont-

ftelt: maer als hy haer feyde,Wie heeft den Spinrocken

by'tWiel gelaten Datbenicki antwoordefy : cnde

meent ghy , lieve man , dat ick mijn felven daer in qua-

den dienft gedaen hebbe i indien ick de tijt > die ick met

fpinnen zoude hebben moeten over-brengen, liever tot

de geleertheyt befteet hebbe ? Dit> ende vele andere

dingen werden befchreve van defe trcffelickeJoffrouw,

wiens houwelickfche gedachtenis oock,om hare groo-

te liefde tot de wijfheyt by de Criecken lang geviert is

geweeft. .

A M r H T c I. E A , de dochter van jinjio , ende

huyf-
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huyfvrouw van den foon van lamhlichM, ende de twee

G E M i N ^9 moeder ende dochter, zijn tot hooge

geleertheyt gebracht, door den Platonifchcn wijf-geri-

gen Plotinus .

A N A s T A s I A , de vrouw van Puhlius , den Ro-

meyn, heeft gefchreven een boeck van blende-brieven

aen haren leer-meefter Chryfogonus .

L E O N T I V M heeft foo vele in de Wijfheyt gevor-

dert gehadt, datfe, tot haer grooteeerc,iegé den trefFe-

licken wijf-gerigen Theophrafius dotAt fchnjven

.

B A R s I N E ,de hu^(vro\iww3nMexanderdegroote^

ende van hem, om hare geleertheyt, getrout, heeft ge-

fchreven een Lof-fang op den water-godt >ieptmus,ge*

lijck Plmarchus fchrijft in'c levé van Mexander^ dte oock

elders om hare geleertheyt roemt G o r g o Nj de

vrouw van Leomdas , T i m o c l e a van Thebe ( van

wiens eerbaerheyt , ende wraeck over den genen , die

haerfchende,in*t ^Bouck gefproken zal werden) de

fufter van den manhaften Theagenes , ende Hippias,
by dewelcke den Wet- gever van Lacedemonyen L;'-

curgus plagh t'huys te leggen

.

M Y c A L E Centaura , heeft de Theflaelfche vrou-

wen den geneef- middel der liefde geleert

.

N I c A R E T E van Megara) is onderwefen ende ge-

leert geweeft door den wijf-gerigen Sttlpo

.

Perictyone, ende F h i n t y s , beyde na-

volghfters van Pythagoras , de eerfte heeft gefchreven

een bouck van de Wijlheyt , eiï een van de Gevouche-

lickheyt der Vrouwen ; de andere, geiijck van Sroi>.f«x

mede by.gebracht wert,van de Maiigheyt der Vrouwe.

S O s I p A T R A van Lydien , was vol van alle we-

tenfchappen , ende konde vele dingen te voren feggen

:

waerom wy van haer oock onder de Propheteiflen hier

nae fuUen fpreken

.

G 4 Hy-
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34 WTNEMENTHEYT
Hydra wertgefeyt uvtermacengeleertgevveeft

te zijn > tegen de welcke Hercules niet op en mocht t a!-

foobyhaer, vermits de hooge wij(heyt(gelijckP/<ïfo

feyt) aKTer een hooft van de reden afgefueden was > we-
derom vele in de plaets quanien . Het wcick daer nae

tot een fabel van de Poëte») gefmeet is > al of Hydra een

roonfter geweeft ware > tegen 't welck die monfter-

temmer zoude gevochten hebben

,

My R O, uvt het eylant I{l}odusj heeft eenige Spreuc-

ken der Koninginnen t ende Fabulen uyt-gegeven

.

PvLCHERiA, de dochter van denkeyfer-*^rc4<i/«j,

heeft , maer 1 5 . jaren oudt zijnde > het rijck wel gere-

geert,haren broeder Theodofius in geleertheyt ende goe-

de manieren onderwefen t ende haer fufters Marina^ en-

de Arcadia , daer toe mede gebracht

.

AnnA , de dochter van den keyfer Alex'ms Comnenus,

huyfvrouw van Bryermus , is feer geleert geweeft , ende

was altijt by de boucken > ofte in't gefelfchap van Ge-
leerden. Heeft ontrent het jaer elfhondert eé Hiftorye

gefchreven^die noch te Aufburgh>ende elders te fien is.

ROMETNSCHE.
OMnigenis UrbsRoma fuo qua? claruit arvo

Rebus > & imperii difta virumque parens 1

Dat natas quoque do^a fuas > queis prima potentes

Inter > & aeternos audit honora locos

.

Hïc celebrem Paul^ fobolem % claramque Sabinam

Prodidit > & Gracchos qua; tulit una duos >

Pompeiam , Auguftamque > omnes amplexa Caroanas

Peftora > Tarpeiis fplendidiora viris

,

Dum genio excellunt proprio . Si celfa Maroni

Mens viger i hanc toto Carfare dives habec . ^

Moecenatis erat $ quicquid fuit ille . Quod hic eft

Fosmina > Nacurs debet id omne fua?«

Als
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ALs Grieckmhadgedam , it Riemen ofgtkpmen ,

En heeft tot haer de deught , tot haer He kpnfi gmomtn ,

Twee Voedflers vandmJlaet j die aen het Rooms gebitt

Meerhehben uyt-gebracht , dan aldat wapens hiet .

Ve Mannen deden veel : Maer etre :{yde Wijven ,

Ktet datfe vruchtbaer 7(ijn , enfoo de L andenRijven ,

Maer om haer edd breyn en Godddickgemoet ,

Dat Vorjïcn heeftgevormt , en Prinsen op-gevoedt .

DekfijghfVM yaders tverckj, tertvijledat di Moeders

Hierleeren , nacht endagh, en maken Landt-bthoeders,

Dienamaels 't borger-recht , het Stadts-gmeenegoet

Voorfionden , en op't Ufi befegelden met bloet

:

Dat tvas haer Moeders les . Wie kan met Vrouwen lacchen

Die *t onpartijdigh oogh laet vallen op de Gracchen ,

TfPee helden eenes Wijfs , ttveefonen van een Vrom ,

Datr B^men over treurt , alsfy n buyten rouw ?

Vorjlinne , ^ijtgegroet ; die kloeckerals de Mannen ,

Hadd' aüemenfch-gevod , ttyt uwengceflgebannen ,

Tot preufvan ugedult , tot teycken van een :{id ,

Wiens meerder , triens gelijck,, noyt in een Manen vid .

Alis'tdacdeRomeynen befigh zijnde om degehee-

le Werelt onder haer heerfchappve te brengé , meerder

hielden van de wapenen , als van de letteren , het vvelck

Cicero oock beklaeght , feggende dat de Philofophye felve

tot fijnen tijt toe onder de voet gelegen>ende noch geen

licht van de Latijnfche letteren ontfangen en haddeilbo

is'c even- wel fulcx.dat na het overwinné van Griecken-

lant I (hec welcke , gelijck de Latijnfchen poëet feyc

,

genomen zijnde» den wilden overwinder genomen, en-

de de konften in het rouwe Latium gebracht heeft) de

Romevne allencxkens met groote luft de Geleeriheyr>

ende alderhande Wetenfchappen aengenomen hebben.

Ende al lang voorden tijt van den hoogh-geleerden O-
«ro, zijn oock de JofFrouwen vandieceredcelachtigh

C 5 ge-
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36 WTNEMENTHEYT
gewceft : gelijck hy oock felve gewach maeckt van

CoRNELiAjde dochter van den grooten Sciph Jfrica-

nus, ende moeder van de wel fprekende Gracchen» welc-

kers deftige brieven hy fchrijft gelefen te hebben , ende

dat uyc de felvige wel bleeck i dat de fonen > niec alleen

in de (chooc i maer oock in de fpraeck van haer moeder

opgevoede waren

.

he() andere C o f. n e l i a , uyt het felfde geflacht>

dochter van Metdlus Scipio, ende huyfvrouw van den

grooten Pompeius , was mede in de Letteren > MuHjck»
Mnaren-'fpel I ende Lant-meiingefeer ervaren» ende vol

van goede leeringen . Hier by quam deftigheyt der ze-

den , vremt vai» alle fpij^igheyt ende ydelc naukeurig-

hcyt: deughde,gelijck hier op van Plutarchus wel gefeyc

ivert, daer de Geleertheyt de JofFrouwé mede begaeft.

Plinius verhaelt in't eerfte Bouck van fijn brieven» dat

hem Paulm Saturnims laten fien heeft de brieven van fijn

huvfvrouw, foo geleert gefchreven,ende met foo fuyve-

ren ftijl, alsof de felvige van de treffelicke fchrijvers

Plautus ende Ttrmtius waren in-geftelt geweeft

.

SABiNAAxESTiNAjde huyïvrouw van ^/re-

us Clmensy wert by den poëet Mmialü van wegen hare

gcleerthevtgeroemt:ende den hiftori-fchrijver Salluftim

fchrijfr,dat in fijnen tijt leefde S e m p r o n i Ajgeleerc

in de Grieckfcheende Latijnfche letteren

.

Opdcnfelfden tijdt leefdeT e r e n t i a , dieeerft

huyfvrouwe was van Cicero, daerna van Salluftiuf j ende

ten derden vin MeJfala Conmw, ende rolden alfooals

over de trappen van de Welfprekentheyt , gelijck Hiero-

nymui fpreeckt. Sy heeft mede een grooté naem van ge-

leertheyt gehadt . Soo is feer wel van een Griecx poöec

qefeyt > dat de Koningen wijs werden, door het omgaen

inet de Wijfen. Want fulcx is oock aen te raercken in de

Vrouwen; die aen geleerde Mans getrouc zijn geweeft.

P O M-
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PoMPEiAPAVLiNAjde huyfvrouw van den

15'üwijfen Semca , onderwefcn zijnde in haer Mans geleerc-

3 heyt>heefc mede fijn manieren naegevolghr, ende werdc

^3 geloofd datfe niet weynigh hulp tot de Mans ftudyea

S gebracht en heeft. De felfde ^wewbeklaeght in fekereii

brief(gelijckin*t voorgaende Capittel mede verhaelc

is) aen fijn Moeder, dat fijn Vader haer niet verder in de

Geleerthevt hadde in-gelaten. Vliegé noch op de vleu-

gels van defaem,MARTiA de huvfvrouw van den wel-

fprekenden Hortenftus, Polla dé huvfvrouw van den

poëet Lucanus, Pvdentilla van dê geeftigcn yJpulms,

R V s T I ClA N A , van den geleerden Synmachus , C i a v-

DIA, van den poëet Statius Fapinius als oock Cal-

PH vRNi A , huyfvrouw van den gemelten Plinms jcnde

behulpfter in haer Mans ftudyen

.

JvLiA AvG VS TA, huyfvrouw van den keyferSn;*-

rus , heeft getoont, dat de Geleertheyt, gelijck wy in't

voorgaende Capittel gefeyt hebben, in tegenfpoct tot

iroolt ftreckte . Want allTe veel fmaets moft lijden van

eenen P/4WMWtt/ » die vele edele Vrouwen tot haer be-

fchuldinge opmaeckten, foo heeftfc haertotdeboec-

ken begeven,ende't gefelfchap van de geleerde luyden

gehanteert.
.

E V G EN I A ,de dochter van PhiUppusAS feer geleert ge-

weeft in alle vrye konften .

P L O T I A NA , van de weicke by de Rechtf-geleerden

gewach gemaeckt wert in de wet Phtiana D. dejuredot»

is feer ervaren in de rechten geweeft, foo dat oock den

grooté Rechtf- geleerde Cdfn aen haer gefchrevé heeft.

F A B I o L A , las met grooten yver ende verftant de

H. Schrift . Waerom oock den Oudt- vader Hierommus

haer toe-geeygent heefc eenBouck van het Priefter.

kleide •

Marcellais mede om haer geleertheyt in de

H. Schrift
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38 WTNEMENTHEYT
H. Schrift van den felfden S.Hieronymus met verfcheyde

brieven begroet . Want hy heeft aen haer gefchreven

Van de verachtinge des Werelts > Van de thien nament
daerGodt by de Hebreen mede genoemt wert, Van
ons gelooft ende de Iccre der ketteren > ende veel ande-

re diergchjcke.

EvsTocHivM, dochter van de godtvruchtigc
ende vermaerde Paula R^omana, heeft uytgemuyt in'c

HebrceuS)Griecx> en Latijn,waerom fy oock op haren

tijr een wonder des werelts genoemt is . *Sy oefFendc

haer meeft in de H.Schrift, foo datfe de Pfalmen in He-
breeus heel ras, ende fonderyewers yette miflchen>

konde lefen . Den wel-gemelten Hieronymm prijft haer

wonder feer; onder wiens brieven mede noch eenen
deftigen ende geleerden gelefen wert van Euflochim ,

ende haer moeder Paula aen Mamüum .

Italiaensche.
QUi modo Romanas , Italas niinc difcepuellast

Et rerum domini cerne ftupenda foli

.

Roma caput merito fe talibus inclyta membris
Exphcat , & corpus perficit alma fuum

.

Iftudabexemploeft. fuadum primaria jaftat

Nomina , dat reliquas Urbs fibi ftare pares

.

Hanc pudor eft non polTe fequi . praeit illa 1 fequuntur
Innumer« , atquc ducem prajvolat ipfa comes •

Subdite poft , veftras , Reges > virtutibus aulas

;

Omnc domus regni regia pondus habet

.

DEw wegh dit Ks>mtn baent , die willen al defledtn

Daer overfy gebiet , met eender voet betreden ,

Het Kjjckji *< Hofsgevolgh , Terwijle {{omen bloeyt >

Is ydernagebuyrin kpnjltn op gegroeyt •

Ja , dat een wonder ps , als B^men wasgeplonderty

En Godt op haren trots wd bcvigb hadgedonder

t

;

I J
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xAls nu defchoonfle Stadt die oyt de Son befcheen ,

Wierd' om end' omgekeert > m als een mift verdween ^

>>4/j nu het Noorts-gejpuys , als nu de boofe Finnen »

v3edrevm met te wint de wereU quamen winnen ,

De werelt hielden in , en heerfchten op den throott-.

Die Cafar hadtgemaeckt van d' een op d'anderfoon^

»

Die eewvigh was genoemt • als nu de mannenfwichten^
iEn in die duyfier- nacht verdwenen al de lichten-.

Die wy noch hedenfien : doe heeft het Vrowv gejlacht

Aen d'eerji' ontfleken toors de vlamme toe gebracht •

De Mannen droncken bloet , en leefden als de Wildt^ »

Terwijl de Gotfche Vrouw het droevigh onweerJ\ildc^

,

En wijfe letters at j daer van mijn weerde Vriem

Geheelefchotels recht , en onfe Maeghden dient .

Eet , Gajïen , eet u lufl ; en laet degroote fVijven^,

Waer vanghyU leven leeft , « mettenfpore drijven^

Tot ü^onjlf , totte dettght . Een yder- eens gemoet

iVert metteletter-fpijs , en dienter mégevoedt .

' Nae dat het Roomfche Rijck door fijn eygen gewicht

llencxkens quam te facken , hebben dc uyiheemfche

«nde barbarifche volckeren uyt het Noorden» als ge-

iMbnden tot wrake van het ongelijck, dat door de Room-
«che begeerlickhcyt de Werelt was aengedaen,de Stadt»

^dieeeuwigh was genoemt» ende gehouden geweeft»

ingenomen) geplondert» vernielt , ende geheel Italsen

tot roof gegeven . Door het vermengen van dit vremt

voick, die defe luftige plaets tcgens haer woeft lant ver-

^ilfeldenj ende een koninckrijck aldaer oprichten » is

groote verandering in fprake » ende manieren gefchiet

.

Even- wel heeft noch van de af-komft der Gotthcn een

ireflPelicke ende geleerde koninginne Itals en geregeert*

Defe was AMALAsvENTA,die haren vader Theom

^dorictu in't rijck gevolght is > met haren Poon Atalaricus •

Haer en heeft noyt yemant, feydc CaJJiodorw, konnen
aen-
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aenfchouwen , fonder eerbieding; ende haer te hoorcn

fprekcn , fcheen een wonder . Was feer gcleert in'c

Griecx ende Latijn I ende kondede talen van alle volc-

keren,die met her Roomfchcrijckeenigegemeenfchap

hadden: was mede van alfuJckedeftigheyr ende wijf-

hcyt, dat al (Te de quade wat fcherp overhaelde, de felvi-

gc even-wel gevoelden ende bekenden » dat haer niet

^ijrighs weder- varen was. Sy dede hare fone Jitalarictu,

ai- hoe-wel den Gotthifchen adel daer feer tegen wasi in

de Roomfche geleertheyt onderwijfé,en fijn jonckheyt

foo wel gade flaen , dat hy de deughden van den koning

Theodoricus , fijn groote- vader> deftigh ria-volghden

.

Nader onfcntijtvindeick in Italyen noch vele edele

JofFrouweni niet alleen van ftam ende geflacht> maer

oock van geeft ende verftant : waer vanick eenige hier

zal voor-ftellen

.

LvcRETiA da ESTE) van Ferrara» hertoginne

van Urbin , is feer geleert geweeft in de Philofophyct en-

de Poëfye .

V1TTOR.1A CoLONNAjUytde grootfte gc-

flachten van Romenjhuyfvrouw van Ferdinando d'Avila*

Marquis van Pefcarycn > ende velt-overften van wegen
kcyfer C4rr/de V. in Italyen, was uytcrmaten begaeft

met alle ver^ierfelen der ziele > ende des lichaems ; nae

•c overlijden van haren man > al was fy noch jongh ende

in't befte van haer leven > foo heeftfe even-wel altijt we-

duwe willen blijven, cndedcntijt,die haer noch ove-

righ mochte wefen> inde H. Schrift ende in'tover-

dencken van het opperfte,ende hemelfche goet befteer.

In Tofcacnfche verflTen te dichten en behoufden fy

,

naeft Petrdrca, nieraant te wijeken . Vele zijnder by

haer uyt-gegeven X indewelcke fydc ontijdige doodt

van haren man befchreyt , ende de liefde tot fterflFelicke

dingen belacchendc > haer verlangen nae 'c hemelfche

goes
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goet uyt-geheelde heeft . De Cardinael Pompeio Cohn.

na, heeft (gehjck lovius getuvght in fijn leven) een
groot Boeck gemaeckt tot lof der Vrouw en, het w elck

hy feyde ter eeren van defe fijne nichte gefchrevé te heb-

ben : aen de weicke oock de felfde lovius , om haren

hoogh geleerde eiide edelen geeft » toe-geeygent heeft

vijfboecken in*t Latijn geftelc van't leven,ende de vro-

me daden van den Marquis > haren man. Eengeetiige

JofFrouw LavraTerracIna (die oock on-

der andere aerdigh gefchreven heeft op den OrlandofW'

Wo/o van den grooten poëet Mofto) prijftden ftijl van

onfc CoÜoma , met defe verflen :

Si come ApoUo de lo amato Lauro

11 erinfi cinfe , di dolor repieno ,

Cofi di voflro ,jiil dolce efereno ,

Mi adorno il petto edifi bel thefauro .

Niet minder en doet oock jiriojloklü :

Quejia una ha non pnrfefatta immortalc^ >

Col dolceftil , di ch'l miglior non odo ,

J\4a puo qualunque > di cuiparli, 0fcriva >

Trar delfepolcro , ip'far ch' eternoxiva .

Van geen minder Roomfche af-komft is geweeft

Clara Orsina, deweicke haer doorluchtigh ge-

flachtdoor Geleertheyti ende aerdigh fchrijven groe-

ten luyfter toe-gebracht heeft . Waer over fy oock van

de gemelte Laura Terracina geroemt wert in defe verffc;

La virtü grande , e'l hel purgatoj\il^ ,

Vofiro , Signora ^ ch'io pur veggio ,eodo»

Si efialta , (S" adoma ilfefiofeminile ,

Cheper talgioia in voi mifpecchio . egodo^

^n^i che tldotto dir , dolce ,
egentile ,

Ha pojïo un dejio al cmr , unfiretto dono ,

Tal che lodar convienmi ilfommo trono >

Ch'al mondofefigloriofonodo •

Een
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Een ander LavraBrescinA) heeft veel geleerde

brieven gefchreven aen Girolamo Savonarola , die te Flo-

rcnge lang geleeft hebbendein groot aenfien i cndein .

faem van heyhgheyt j ten laetften > om dat hy tegens

den Paus geprcdickr hadde > ende uyt wraeck van Tom-
ini|i€ edele > aldaer ellendigh verbrant is

.

CosTANZA , huyCvroüw vzn Alexandro 5for:^a y van
jongs op in de ftudyen op-gequeeckt zijnde, heeft foo i

veel gevordert , dat fy onverfiens heel bevalligh Latijn i

rp'ack. Sv hadc gcftadigh in de handen de wercken van
\

Èieronymusy Ambrofius^Gregoriusy Cicero^ cnde LaBamius. i

Kondcoockop ftaende voecvcrflTen maken ,*twelck
gehouden wert i dat fy *t van niemant geleert en hadde

.

Sy heeft een dochter gehadt> met namen Battista,
van foogrootc gelecrtheyt, dat fy met haerwel endc
^icriick (preken de aldergeleertfte dede verfchricken .

j

5terf in*t veertighfte jaer hares ouderdoms. i

HiPPOLYTA Sforza , dochter van Fy^ïWfoWjhcr- 1

togh van Milaneni verlooft zijnde aê Mfonfus van j^rra- 1

gon de fone van Ferdinand Koning van Napels » heeft te
j

Mantua den paus Pius de z, met een geleerde ende wel-
]

fprekende Oratie in't Latijn begroet . !

Battista Malatesta , de dochter van Galleasl-
j

:(o , prin^e van PefarOiCadc huyfvrouw van GuidoMon-
j

tefeltriy hertoge van Urbini heeft dickwils tegensde
gelcerfte mannen t niet fonder lof , gereden-kavelt : en-

de in Latijn uyt- gegeven deftige boucken van de Men-
fchelickc broofheyti ende van den waren Godtf-dienft. !

Maria d'A r a c o n a , Marquefa del Vafeoy wert by
|

vele Schrijvers > infonderheyt Poëten feer verheven van '

wegen haren uytnemenden geeft , haer lichamelicke

fchoonheyt geiijck zijnde. Als de geleerde Giouan Bat-
\

tifla Giraldi op fekeren tijt by haer gebracht was > ende

fchcrp lettende opdeecne ende andere fchoonheyt die

hem
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hem voor d'oogen van fijn lichaem ende van Gjnë geeft

verfchenen , door haer dcftigh wefen > Icffelick gelaetf

foete ende wijfe fpraeck > foo ftont hy geheel vei fttlt

»

doordefchoonheyt van haeraengefichci 't welckhem
cerft te voren quam > wech-geruckt zijnde , docht hem
dar hy de felfde » boven al wat fterffelick is , behoorden
te beminnen . Maer hem terftont een weynigh beda-

rende, en denckende op de fchoonhey t van haren geeft»

ende *tgene hy uy t haer wijfe ende geleerde redenen ge-

hoort hadde, veranderde van gevoelen, ende fteldcn

vaft I dat die geeftelicke fchoonhey t als yet Hemels t n-

de Goddelicxmet groote ootmoedighevt moft aerge-

beden werden . Sijn verflen, om dat hy oock by de ge-

leerde door fijne Latijnfche fi:hrifcen verniacrc is > zal

ick hier by ftellen

:

^anta honejia gia mat

Jnvolta in mortal vdo

Scefe in terra dal Cido

,

Scorgo in voi foU, e ognifupremo honore»

B quanto bello Amon
Mojird dal regno fuo ne i vaghi rat ,

Scorgo de git occhi vojïri ovimque io mirt

11 lor vivo Jplendore .

Quello j' oppone n tutti i van defiri;

Quejlo m' infiamma d'amorofo ardore •

%Al fin vince il migliore ,

E vuol che sf vi riverifca e honoriy

Che'n duhhio fon s'io v*ami, d s'io v'adori.

Cassandra Fidelis van Vmetyen, en fpeelden

niet alleen wel instrumenten Latijnfche verffen, die

fyfelvemet groote geleertheytingeftelt hadde : maer
heeft oock in dè hooge fchole van Padua met reden-

kavelen groote eere behaelt i als fv een ycgelick in alle

foorten van wecenfchappen bequamelick antwoorde

.

H En-
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Ende om noch klaerder haer geleerthcyt te betoonen

»

heeftfe een Bouck uyt-gegeven Van de ordre der We-
tenfchappen. Den hoogh- geleerden jing. Politianus

heeft eenen deftigen brief aen haer gefchreven i in den
welcken hy feer prijft , datfe in plaetfche van den naeldc

een pen in de hant genomen hadde.

J^lhmctu fchrijfrjdat de dochter van dien vermaerden

rechtf- geleerde Mcurfius, de wetten in de hooge fcholc

van 5owoHyfwopenbaerlick uytleyde

.

MAK.GARiTA,de huvfvrouw van een ander rechtf-

geleerden i Ghuanni Ferufino van MiUntn > konde vol-

komentlick Griecx en Latijn

.

Wert oock om hare geleerthcyt feer geprcfen Cici-
IIA , dochter van den Marcgraefvan Mantua,

S.Catharina van Sima , heeft veel geleerde cndc

ftichtelicke brieven gefchreven aen den paus Greg&rius

de iiy ende noch eenige boucken in de Godtheyt

.

Christina van P//4,wert gefeytgemaeckt te heb-

ben een fraev bouck van den lofder vrouwen

.

. Damisella Tr I vu lt I a, uyr een groot huys van

Milano , dochter van Giouanni da Trivuls^i , ridder ende

raeif-heer 1 ende van Angela Martmenga uyt Bref<i4,Cctt

geleert in Latijn ende Qriecxiheefc dickwils Latijnfche

gefprecken by haer gemaeckt , voor verfcheyde Paufen

gedaen. Hippias roemt hem felven by Plato,z\s ove; vry

wat groots , dac hy vijftigh woorden > die hy maer eens

gehoort hadde,terftont van buyten konde fcggen. Maer
van defe Joffi ouw wert gefchreven > foo uyt-genomene

geheugeniffe gehadtte hebben > datfe een geheel Ge-
fpreck maer eens gehoort hebbende > vervolgens van

woorde tot woorde konde opfeggé, en een bouck eens

ofte tweemael gelefé hebbende^eel va buy té na-feyde.

IsABELLA Andreini, hceft vetfchcydc bouckcn

ende verflfen in Italiaenfch gefchreven •

Het
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Het fraeyc geflacht te Veionen van Nogarola , heeft

vele geleerde JofFrouwen voort-gebracht . Jck zalder

vier van de vcrraaerfte by-brengen
.

' A n g t L a , de
dochter van den Ridder -'^w^owo Nogakola > had-
de haer lichamelicke ende geeftelicke gaven met uyt-
genomen geleerthey t verkiert. Haer meefte vermaeck
was infonderheyt in dc H. Schrift: waer uyt fy verfchey-

de plaetfchen door konftige verflen uyt- beelden .

Gënlbkia Nogakola Leonards dochter , me-
de Riddersjhuyfvrouw van Brumro Gamhara van Brefcia,

feer vermaert door haregeleertheyt, heett tre/felicke

Brieven, ende Gefprecken gefchrevenjdiefeoock met
grootc wel-fprekentheytdede. Hatrfufter Lavka,
huyfvrouw vznNicoloThroni , wert mede van wegen
haer geleerthcyt by de fchrijvers geroemt: gelijck oock
de vierde, Isota , dc welcke om datfe te beter zoude
mogen ftuderen , altijt ongehout gebleven is . Sy heeft
mede verfcheyde Gefprecken gefchrevé aen de geleer-

de Paufen N/fo/4w<ff 5-, ende Piusdei, Als mede een
i'Samen-fprekinge, wie van beydcnAdam, ofte Eva
meerder fonde begaen hadden

.

Hercilia Cortesia deMonte, heeft uyt-ge-
geven,ende met voor-redens verkiert de Brieven^ ende
andere wcrcken van haren oom den Cardinacl Cortefio ,

t'famen gedruckt te Venetien 1^73.
LavrentiaStrozza, /{acharias dochter i via

haerfeven iaren geeftelickgeweelt zijnde,Ieerden in die

eenigheytfeer volkomentlickde Grieckfche, ende La-
tijnfchefprake, foo dat fy oock de Lof-fangen op alle

feeft-dagen, navolgende dé poëet Horatim^ feeraerdigh
in verflen ftelden , ende fterften laetften, haren geeft al-

dus oefFenende , in't jaer i59i«felfs77.outzijnde.

Olympia Fvlvia Morata van Fw4r4 , is

ongeloofFelick geleert geweeft in'c Griecx ende Latijn.

H * Haer
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Haarvader was Fulviut Moratm van Mantua» een fon-

derling geleert cnde vroom Man : dewelcke in de voor-

naemltefteden van Italyen openbaeilick geleert heeft>

endede twee [onen Mphonfm hercogh van Ferrara, de

broeders van Hercules , in de letteren ende goede konften

onderwefen . Ende alfoo hy defe Olympia hadde , een

dochterken van fonderlingen geeft»foo heeft hy haer de

talen ende konften , die yemant beter ende volmaeckter

maken , felve t'huys ingeplant : waer door fy in korten

tijtfoofeertoe-nam , datfeeen yegelick tot verwonde-

ring ftrcckte . Daerom , als op cie felve ti jt A n n a , de

dochter van Hercules, prin9e van Ferrara, in de felfde let-

teren onderwefen werde van dé vermaerden lan Mojlert»

op dacter een wefen zoude» die door eë eerlicke jalourf-

heyt met haer zoude kampé, heefc het de Moeder goet

gedacht» dat Olympia te hovcalwaer fy eenige jaren met
grooten lofgebleven is,zoude ontboden werden. Daer»

getuyght C^lius Cwm.gehoort te hebben haer openbare

Gefprecken in't Latijn doen , Griecxfpreken > de Para-

doxav2n Oarouytleggen , opalderley vragen antwoor-

den y foo datfe wel re vergelijckenen was met wie het

oockzy, die inverftanc ende Geleerrheyt by d'Oude

geroemt wert . Op die tijdt ftudeerde te Ferrara een

Hooghduvrfch jongman > wel ervaren in't Griecx ende

Latijn , Andreai Grimthlerm , ende aldaer gepromoveerc

Doétor in de Medicine. Defe opgetrocken zijnde door

de uvtnemende geleertheyt> ende eerbare zeden van

Olympia , heeft haer ten houwelick verfocht , ende ge-

tróuwt . Van hem in Duytflandt gebracht zijnde > als

fy nauw'licx vijfjaer met haer manGodfaligh geleefr>

cnde de meefte tijt in de Goddelicke fchriften befteedt

hadde> is fy in den Heere ontflapen>in*t jaer 1555. noch

geen 29. jaer out zijnde. Haer Gefprecken» Samen-

fprekingen , Brieven , Grieckfche > ende Latijnfche
^ ^ Verf-
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VerflTen met de getuvgenilTen ende lof-dichten der ge-

leerden , zijn by den gemelcen Curto uyt-gegeveni ende
te Bafelgedrucktjin'tjaer X 561.

LvcRETiA MARiNtLLA, dochtcr van D'-

Mariml, en heeft niet alleen veel aerdige dichten gc-
maeckt» maer oock vele fchriften buyten dicht. Van
haer is op *t cerfte jaer defer eeuwe uyt-gekomen een

deftighBoeck in de Italiaenfche talei van de ydeihcyt

ende uytnementheyt der Vrouwen , ende fouten der

Mannen > ende is te Venetyen gedruckt

.

Spaenschü.
SCeptriferos quamvis nequcas perferre Philippos

Belga> nee Hifpanos vistoleralTe Deos9
Hifpanas tarnen ecce Oeas . quas fecic amicas

Phcebus , & Aonicepercolucre novem

.

Mitius ingenium fuit his
»
quam regibus ipfis >

Quos Batavus ftriito Mars fugat enfe reos

.

Delpice , quis dubias regni bené tradet habenas i

Hic vir , quas fervet foemina , perdic opes

.

AL heUghy , HoUants Volck^y den Spaengimt afgefivoren,

Om datghy uvter jerdt tot vryheyt X^tjt geboren
;

Lijdt echter dat men ude Spaenfche Vrowven noemt ,

Die niemant , om den haet van hare Mannen , doemt •

Sy hebben 't nietgedaen . dat utvegroote [""aders

^ijn om het lijfgebracht alsfnoode landt-verraders ^

Dat Egmont tfgevelt , dat Horen tf gedoot ,

Doe 't lijfvan wven Staet van hoofden wierd' ontbloot •

t^ldat was Mannen- wercf( en ,fooveel Schrijvers[eggen

,

Is op den wree'n Albaen defchult alleen te leggen-

Hy was een menjchen-wolf , die niet als bloet en dronckji

"En , nafyn overkpmji*, byfynen Kpninghfïonck^,

Die was van beter aerdt , die is het leetgeworden-^ ,

Dat hemfyn !{aden oyt totjiage moordenporden

»

H 3 ïw-
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48 WTNEMENTHEYT
Indien dit waerdigh Volck^, dat hier den Leferfitt >

I» handen tvaergejlelt deflrengen van 'tgebiet ,

*Tipaer Alba noytgegunt onsjïeden om te worpen
;

Cetn plaets waer hem vertrout , tot aen de minjke dorpen •

5v waren hooghgeleert. maer , dat ick^hooger acht ,

Haer bloet waf wonder kpel , haerfinnen wonderfacht»

Al is *c dat eertijts de Griecken alle andere volckeren

Barbaren noemden » ende daer nae de Romcynen mede
alle andere behalven haer ende de Griecken : ende dac

noch hedenfdaeghs vele Italianen meenen > dat geen

groote verftanden over hare zee ende bergen voort en

komen: foo konnen wy even-wel volkomentlick be-

wijfen , dat noch de MiddelantfcheZee» noch de golf

vanVenetyen, noch<i'^/fM de Geleertheyt, endede

groote verftanden in de palen van Italyen befloten heb-

ben . Om nu niet te feggen van den grooten ende ver-

ftandi^en keyfer TraiamtSy heeft niet al van outsSpaen-

gjen voort-gebracht de hoogh- geleerde, welckers tref-

felicke Schriftê onder ons noch dagelicx geprefen wer-

den > Seneca , Lucanus , Martial» , Quimilianus , Silius ?

Dan ick zal volgens ons voor-genomen werck , hier al-

leen verhalen > degeleerde ende wel bedachte herfle-

nen> die onsSpaengjen in'c Vrouwelick gedacht ge-

geven heeft

.

I s A B E L L A koninginne van Cafiilyen i huyfvrouw van

Terdinand koning van Aragon ( door wclck houwelick

die twee kroonen gekomen zijn op het hooft van haer

dochter Io/;4«w4, moeder van onfen keyfer K^^'^O een

prin^eiTe tot alle hooge ende uytnemende dingen gebo-

ren , heeft de geleertheyt mede fonderling lief gehadt

.

Sy fchepte foo grooten genucht in de Latijnfche tael

fuwer te fpreken > datfe niet liever en hoorde . Ende

aKfcr van hoogh-wichtigefaken> ende oorlogen (want

hier was fy foo wel over als haer man , ende toonde vry
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wel foo veel belcvt) wat tijts overigh was , foo begaffy
iiaerterftonttotden roeefter, waer doorfy in een jaer

foo verre quam» datfe het Latijn volkomentlick ver-

ftonc 9 ende in haer moederlicke tale konde ovcrfetten •

Alsfyoock inden dienft hoorden > datdepriefter in'c

een of *t ander woordt in'tminfte miftenj fulcx konde

fy terftont mercken > ende den felvigen daer over wel
vermanen.

De ecuwe voor ons heeft vier geleerde dochters ge-

fien van defe groote Koningi^nc : De w el-gemelte J o-

HANNA, huyfvrouw van PM//>jeertz-hertogh van Oo-
ftenrijck i dewelcke de Latijnfche Gefprecken , die nae

de maniere van Spaengjen in eicke ftadt voor de nieuwe

Pringen gedaen werden, inLatijii beantwoort heefc.

Het felfde heeft gedaen haer fufter C a t h a r ina , ge-

trout met HenrklldenVïil. koning van hngelandt, die

oockeenigeftichtigeBoecken na- gelaten heeft op de

Pfaimen > ende van 't Berouw des Sondaers , Het felf-

de wert oock vertelt van de twee andere » die in Portu-

gael overleden zijn. Geen memorie van menfchen,feyc

Vtves, kanheuchenis hebben» daticr oyt Koninginnen

geweeft zijn , dewelcke die vier fufters » in fuyvere eer-

baerhey t , in minnelickhey t tegen t volck > in liefde te-

gen hare Mans > in hooge wijfheyt , ende al wat een vol-

maeckte vrouw betaemt» overtreft hebben.

Wt het fclfde Spaengjen ismedegefproté Aloisia
S I G I A , een jonge Jofffouw van Toledo > foo ervaren

in vijftalen, dat de geleerde paus Paulus de 5, (over-

groot-vader van den Prin9e van Parma » die hier in Ne-
derlant geweeft is ) over haer brieven in Latijn , Griecx»

Hebreeus.Syrifch, ende Arabifchaen hem gefchreven,

lofende fegen geftort heeft , feer verwondert zijnde van

de menighvuldige vruchten des vcrftants, ende de gave

van foo veel talen . Haer vader een feer geleert man

,

H 4 ' X)/W4-
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Vidaem Sigaut , niet te vreden zijnde > fijne fonen in de

gelcerthe>toptetrecken, heeft oockdie naerftigheyc

acn^ewenr , om fijne dochter in foo veel talen te otider-

wijfen . Maer en heeft fulcx niet alleen gedaen in die

eene > maer heeft noch gemaeckt dat fijn ander dochter

An GEL A , wel ervaren was in't Griecxende Latijoi en-

de boven dien haer foo wel op de MuGjck verftonc , als

yemant van de befte meefters

.

Een andere Angel A Sabata , alfoofe met een En-

gels verftant begaeft was> wert feer over haer manieren»

cnde geleertheyt geroemt van haren mede-borger Lnd,

Vives, geen man van vdel oordeel, Mttamom in fijn be-

ichrijviiigc van de Academyen » ende Geleerden van

Spaengjen> maeckt gewagh van vier geleerde Vrouwe;

te weten Mencia Mendoza, hertoginne van Cala-

brven > ende Marquyfe van Zeneti , feer geleert in'c

Griecxende Latijn; Anna de Osorio, van Bur-

gos» niet allee edelen luyfter van haer ouders hebbende,

niaer oock van haer geleertheyt in Goddelicke faken

;

IsabellaJoensis, edele JofFrouw van Barcelona,

in geleertheyt , verftant) leven, ende manieren de voor-

ff
melie P4ttü/4 ]<o>w4W4 feergelijck; enCAxHARiNA
A c EN s I s , van de welcke ick daer na zal fpreken on-

der dc PoëterCfen

.

Fkancisca NeBiussENSis, dochter van den

hoogh-geleerden jintonius Nehrifmfis Koninghlickc

hiftory-fchrijver ende ProfelTor , is foo geleert ge weeft»

dat fy dickwils in plaets van haer vader , openbare leflcn

gedaen heeft

.

C A i A L i N A van Portugaeljhuyfvrouw van hertogh

Jan van Bragan:^ixr\ dochcer van prin^e Edoard,ó\Q broe-

der was van lan dm 1 J I. koning van Portugael » muyten

uyt in verftant ende Godtfaligheyt, was feer geleert injc

Griecxen Latijn,in de Matheraathique wonder ervarc:

ge-
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gelijckoock haerfufter Maria, dewelckein't Jaci*

1 56 5 . tc Bruffcl troude Alexander, pncx^Q van Parma

.

OlivaSabvco heeft een Bouck gcfchreven Van

de nieuwe Philofophyey Van de nature des menrchen;en.

de oock Van de ware Medicine, feer geprcfen van doctor

ChrijioffdvanCofta.

JvLiANA MoRELLA, jongc Jofftouw van Barcc-

lona,wonderbaerlick ervaren inde HebreeufchcGriec.

fche , ende Latijnfche tale , leeft noch te Avignon in

Vrancrijck geeftelick. Sv heeft eenige Tbsfes philofopht-

cas van haer in*t Jaer 1 606, maer dertien jaren oudt zijn-

de , openbaerhck beweert , uyt-gegeven,ende deko-

ninginne Margmta van Spaengjen toc-geeygent. Heefc

noch een Bouck, gemaeckt by B.Vincm FerreriiHwzn

het geclleUck leven,niec alleen uvt het Latijn in'i Fran-

cots overgefet , maer oock met geleerde uyt.leggingen

verrijckt ende verkiert . Waer uyt genoegh blijckt, dat

haer verftant niet op een dingen vaft en ftaet, ende dat fy

de oude Leeraers der Kcrckê wel neerftigh door-gelefe

heeft . Waerom fy oock gehouden wert voor het mi-

rakel des Vrouwelicken geflachts by lohanncs Qlaudius ,

doélor in de Godthevt, ende Canoniek inde Kercke

van S.Pauwels tot Lv'ons , in fijn oordeel over 't felfde

Bouck > gedruckt te iParijs in'c Jaer 1619.

Francoische.
GAlIia , qu3e toti in mores imitabilis orbi

Nofcitur ,& patrice doéta magiftra mea?

»

Hoe quoque permiftas fpeciofa volumine natas

Tollit , & ut doaam , fe videt effe piam

.

Jpfa folo preflas regali nomine Mufas

Ornat , & augutta fublevat alta manu

.

I nunc , quifquis eris , vilis cui turb^ poëtas

Credimur . hic fceptri gloria , vatis crac

.

H j T>t
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DEfon van wetenfchap nu langen tijt gedoken.

Heeft Vrancrijek^eerfl ontdeckt ; daer ijle door-gehrof^en

En eerftgefiengetpeeft ,alsfy de Laumer-krans

Sagh met de kroon gepaert van harengrooten Frans
j

Frans , die den oorfpronck^ü dat Falias u herhoren ,

E« treergevonden heeft dat lange tvoi verloren .

Frans , eere voor de Mans 5 hadfynefujier hem
l^iet dadelickyerdooft met vry een hoogerflem •

Haer rijmen :(tjn bekent , en trerden nochgelefen

:

Maer die T^ijn't niet alleen waeromfy wertgeprefen ,

Sy heeft de lofïe pen , e» V mallen van Marot

( Die yfchoon hy tvijferwof , nietfpeeldedan defot)

Tot deftigbeytgetvent , en voorfyn Vtnm-jancken ,

Hem David voor-gejlelt , omfvnen Godt te dancken •

Dit :^jn de beden noch die onfe lieve Kjrck,

Kjurt voor een Chriften-dicht , en voor een heyligh ttercl^,

By my ttert noyt gelooft , dat oyt Clements vermaken

Soud^ hebben deelgehadt in diergelijcksfaken

,

Ten :^y doorfoo een Vrotitv ; die hemgenadigh tvas ,

E» tpat hyjiatighsfchreefby-truiengaren las ,

En aen haer broeder gaf die met defottejellen

Syn hoogh'beks>mmert hooft noyt meer enfocht te quellen.

Na 'tfight vanfoo een rijm ^ dat alUvuylenfanck,

Maeckjt aen ten reyne netst een tvalgelijckenfianck,,

Trinces , u :{y den lof, u den prijsgegeven ,

Dat tüy noch heden-felfs tot aen den Hemelftveven ,

Tot voor den Scheppergaen , hem vieren met een liet ,

Dat , na *t een K.oningbfchreef^ een Kpninginne riet •

Dit tvert van Een gefevt . Indien ick tvou beramen >

Te brer^en in de pen de ref{e van denamen ,

By mijnen Beverwijck na *t leven trft-geprent

^

Ickjijmdefonder maet , ick^roemdtfonder endt •

Den Lefer \y getrooji , dat mijnefchralepennen

Etn jitUen voor het oogh , om alttmatl te kennen

:

V((t
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Veel T^ijnder ongeroert , en tvilUns nietgeraeckt ?

Om datfe toonbaer :{ijn , alfiaen de Maeghden naeckt

>

Het is een grooc geluck ende legen- ceecken voor

Vrancrijck ge v\ eeft,dat onder foo vele vruchtbare Ver-

ftanden, die tot luyftcr van de talen, ende alle fracyc

konften op te rechten , geeft ende arbey t geftreckt heb-

ben» haer mede begeven heeft een voorname Prin^efle,

de fufter van den grooten koning, Fran^ofsde 1. ende

felver koninginne van Navarre, MARcvERixEdc
V A L O I V

. Want fy oordeelde , datter tot die door-

luchtige at-komft ï ende luyfter der Fortune, noch wat

konde by gedaen werden, met eeuwige fchriften (die

fy velcende trefFelicke nagelaten heeft) de gedachtenis

van haren naem aen de nakomelingen toe te heyligen

:

ende daerom wel infonderheyt,dewijlfetegenheyt heb-

bende in de hooffche ydelheyt , ende geyligheyt der

poëten ,in de Geleertheyt te vervolgen , gelijck in alle

haren omgang , fedighcyt ende eerbaerhevt foo een

Prin^clTe weerdigh , heylighiick bewaert heeft , ende

alleen foodanige fakê heeft verhandelt, die tot de Godt-

faligheyt , ende goede zeden meeft ftreckten . Onder

haren naem is mede uyt-gekomen een Bouck van Ver-

tellingen , op de wijfe van Boccaccio, indien men dentijt

aenfiet, ende haer jaren , in de welcke het gefchreven

is, foo zoude het te dulden zijn : macr en palt even- wel

niet op de deftighey t ende het geregelt leven van foo

uvt- genomen Pringcfle . Een aerdigh poëet in die tijt

,

Clement Marot y heeft aen haer verfcheyde verflen ge-

fchreven , uy t dewelcke wy hier een ftcllen

:

Entre autre dons degraces immortelles ,

Madame efcritfi ham Cjr doucement ;

Que ie m'ejlonne en voyant chojes telles ,

fy*on n'en re^oitplus d'ebahijiement .

Puif qnand ie l'oy pArlerJifagement ,
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El quc ie voyfa plume travaiüer ,

Ie tournehride , m'ehahi commmt
On efifjfot de s'en efmerveiller .

Onder haer andere grooce deughden , was die medei
datfe alle Geleerde luyden > foo by haer felven > als door
de mildadighey t van haer broeder > koning Fran^oK met
alle gunfte optrock , ende groot maeckte . Waerom
hare gedachtenis oock geviert is by onrallicke geleer-

de » ende onder andere by lean Dorat , Pierrede B^tifard ,

Nicolai Denifot , Pierre de Mireurs , Matthieu Pacius l. C.

Charles, Scevole de SainEie Marthe. Vele geleerde heb-
ben oock uyt de letteren van haren naem gefocht een
goede fpreucke te niaken , 't wdck de Griecken Jna-
gramma noemen, als onder andere : De vertus ay magloire,

ofte» De vertus l'image royal. Mede eé geleerde Joffrouw
Valentine d'ALsiNois.heeft haer die Graf- fchrift

in Latijn geftelt

:

Mufarum decima , O* Charitum qurta , inclyta Bjgum
Etforor(p'conjuXy Margaris illajacet

,

Van andere wert fy oock een van de negen Mufen»
ende de drie Gratiën genoemt, en is alfoo in verfcheyde
verffen ende penningen geftelc . Maer infonderheyt is

fy feer gerocmt van drie edele Engelfche JofFrouwen >

gelijck wy in*t nacft-volgende Capittel breeder zullen

fei^gé. Sy fterfby de 59. jaren out zijndejin't Jaer 1 5 5 s'.

Was getrout geweeft met Henryd'Jlhrett koning van
Navarrci ende liet nae een dochter Jane d'ALSKEx,
die van wegé haer groot verftant, ende wijfheyt van den
prefidenc deThou,endt andere feer verhevé wert. De ge-

niehe A44m,heeft haer mede bedacht met defe verfTen:

Bienfoit ventte aupres de Pere (s" Mere ,

Lewrfiüe unique ,-(sy Ie chef d'oeuvre d'eux :

BUe notis trouve en douleur trop amere ,

Koytf»ƒun I{py malfain las ! voire denx ,

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

30G28



DER VROUWEN. 55

Eiïe mus trouvem oeil , qui efl pitcux ,

L'amrequi rit a fa nohlevenue

:

Et comme on voitfouvem Vvhfcure Nut

Clere a mostié , parcekfies rayons ,

^'mfi nous efl demv ioye advmut

:

Dim doint qu'en brefentiere nom l'ayons .

Defe Prin^efleisdaer na met alleen wederom gekomen

in'c koninc kliek huys van Vrancrijck , trouwende jln-

thoimdt Bourbon , maer heeft tot wonderbaerlick geluck

voor het ganrfche Rijck ter werclt gebracht den groo-

ten Henrick^de \ V. koning van Vrancrijck endc Navarre.

Clavde CATHARiNEÉ^e CUrmoYit , hcrtoginnc van

Retz , is foo verhevé Prin9effe geweeftjdatfc in deugh-

den , geleertheyt , ende welfprekenihcyt, niemant on-

der de oude vermaerde in'tminfte en weeck . Als de

ArobaflTadeurs, uyt Polen quamen begroeten den ko-

ning van Vrancrijck Card dm IX. Catharine Gjne moe-

der , Hewy/citcharen nieuwen koning , ende fy Latijn fpra-

ken, hebben de Prin9en, defe Hertoginne voor tolck

gebruycktjom d'Ambaffadeursin Latijn te beantwoor-

den. Sy fterf te Parijs in'c jaer 1606. in'tfeftighftejacr

hares ouderdoms

.

Het huys van Iww JWo«/ , plagh te parijs als een tem-

pel van eerbaerhevt ende geleertheyt by vele verkeert te

werdenjdewijl Gjn huyfvrouw Antoinette deLoy-
NEs , ende drie dochters Camille, Lvcrece, endc

DiANE, met alle goede konftcn ende manieren ver-

giert, trefFelicke verfleninbeydetalen feer gcluckigh

voort-brachten , ende hy felvegelijck jipoüo den rey

derM«/é«leyde, ende den voor-ganger feer wel uyt-

beelde . Hv hadde een groot deel van fijn joRckhey t in

Switzer-lantbefteedt, ende felfs by onfen Erafmm ge-

woont, wien hy oockteBafeldeoogen loock, ende

raet een braef vers fijn dooc beklaeghde . Daet nae Ita-
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5^ WTNEMENTHEYT
lyen befien hebbende> is hy in*t hof van den Koning van

wegen fijn talen ende manieré feer geficn geweeft , ende

heeft in grooreaenGenlickheyt geleeft by alle geleerde.

Seventigh jaer was hyoudc, als byden ouderdom de

blintheyt quam > ende niet langdaernadedoot. De-
welckc van fijn oudtfte dochter Camilia godtvruchtigh

ende geleerdelick treurende met een Griecx vers al-

dus vertrooft i ende by onfen Poëec aerdigh in onfe cale

geftelc is

:

Indien de doot der Vromen ,

Gelijck^den Hemel tuyght ,

Voor *t leven wertgenomen •

Soo juyght y mijn ZJele, juyghtt

hnnoemt u Vadersfcheyden

IVt dit onsjammer-dal i

f.eneeuwigheytshereyden y

Die hy beleven[al .

ïckjmil mijn weenenfial^en ,

Daer hy in vreughde lacht j

Invreughde , uyiens vermallen

Noyt menfch en heeft bedacht .

Ter ecrcn van die drie geleerde fufters zijn niet alleen

by de Fran9oirche » maer oock by de uytheerafche Poe-

len vele verflfen in Latijn gemaeckt.
CATHARiNAdesRocHEs'van Poiftiers i een feer

geleerde JofFrouw,die van alle wetenfchappen wonder-

baerlick vloeyende wift te fpreken i is van geen onge-

leerder dochter van den felfdé naem gevolght geweeft.

Defc wift haeri ende hare Moeders» Magdeleine
Neveu, vrouwe van Roches in Poiftou> verflen met

foo aengenamen aerdigheyt uyt te fpreken > dat alle die

daer by waren ,verwondert ftonden . Sy hadden dage-

licx veel verfoeck van d'alder-geleerfte>die in haer huys

als tot een hoogcfchoie toe-liepen, ende altijt geleer-

der
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DER VROUWEN.
der dacr uyt quamen . Om een ftacltgcn te tooncn van

de dochters geeft, foo zal ick een antwoort hier ftellen.

diefe op ftaende voet gegcvc heeft op't volgende dicht»

by feker vrient haer toe-gefonden

:

A Catharine des Roches

.

Vay cemfotf contemplé les beauxjeux amoureux >

Df felle qu*on iugeoit en Trance laj>liH belle ,

Tay veu les borspourprey^defa leurejumelle ,

eut defon batfer mefrm tenté les Dieux .

Vay veu mille beaute:{ , dont VappM doHcercux

Eut peu enforeelerVame la pluf rebeUe :

Maif jamatisje n'en vi quifut egale a celle ,

Qui rend defes verm PoiBkrsJi orgueilleux •

Vay ouy les propos d'une Damejfavame ,

Tay^oujïé les accords d'une voix qui enchame:

Mahjamaifjen^ay ouy rkn , quiptut approcher

Des difcours excellens ^<3^dela voix mignarde

De des Roches , quipeut transformer en rocher y

Celuy la quil'efeoute 3 ou bien que la regarde •

Q. D T.

Rcfponfè au Sonnet precedent

,

faitefurlechamp.

Comme la lumiere brillantc^

Du Soleil , orrument des Cieux >

Now rend toute eoleurplaifante ,

Eclairantpromptement nos yeux

:

Si bien que eettefplendeur vive

Penetrant doucementm ceil ,

fait que obiet , que luy arrivé

,

Luy refemble un autre Soleil .

jiinft vojlremt , fage , UIU >

Aym
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58 WTNEMENTHEYT
^Ayam tottrnê long temps vers foy

Pour voir fa beauté immortelle

,

La pehfe voir encore en moy

,

Mais des graces <3t vertus rares y

Qui vom font admirer de tous j

Les dieux m'en ont ejïé avares

Pour les prodiguer dedans vous

.

C. des R O c H E s

Sy hebben een bouck van Fran5oifche brieven uyt-

gegeven

.

Catharina dePARTHENAY deSouhi:(e, huyf-

vrouw van Renéde iiphan , gelijck en van geflachtende

manieren , foo en is fy niet minder van geleerthcvt ge-

roemt geweeft : als de prefident de Thou in fijn Hiftorye

getuvght

.

AnneSegvier, Vrouwe van la Vergne, huyfvrouw
van de heer Franfoisdu Prat , Baron van Thiert, was van

haer jonge jaren in alle wctenfchap gcofFent , gelijckfe

genoegh getoont heeft in de geleerde boucken,by haer

uyt-gegeven , uyt de welcke blijckt de kennilTe die fy

hadde van Hiftorye , ende de Fran^oifche Rijm-konft

.

Heeft gemaeckt vcrfcheyden Chriftelicke dichten

,

met een Samen-fprekingc buyté dicht, van de Deughr,

de Eer , het Vermaeck , de Fortune , cnde de Doot.

Leefde 1584. Heeft twee geleerde dochters voort-

gebracht , Philippe , ende Anne dn Prat , die in

de Latijnfche tale , ende Rijm-konft wel ervaren zijn

geweeft , waer van fy oock openbare proeven gegeven

hebben

.

Gabrielle «/cBovrbon, uythetdoorluchtigh

huys szn Montpenfier t huyfvrouw van heerLoyj dela

Urimouiüe-) (sTc was van grooté geeft ende wonderbaer-

lick oordeel , heeft cenige ftichtige ende godtfalige

boucxkens gefchreven

.

Mar-
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Margverite de Cambis, huyfvrouw van den
Baron d* Aigrmont in Languidock^, heeft uyt het Ita-

liacnfch in't Fran^ois overgefet een bouck van G/o,

Geoygio Tripno , in houdende , hoe een weduwe haer

behoort te dragen

.

M A R I E de R O M I E V 5 een JofFrouw van Vivarets in

Languedocl^, heeft in dicht uyt-gegcven , dat de Vrou-
wen boven de Mans uyt muyten , gedi uckt te Parijs

158 1. endc noch buyten dicht, een OnderwijOnge
voor de jonge JofFrouwen, gedruckt te Diepe 1573.

JVIagdalene des Champs , huyfvrouw van den
ContreroÜeur Servin^ ende moeder van den geleerden

voor-fpracck Louis Servin , heeft eenige Memoryen te fa-

men geftelt roerende de regeringe vanVrancrijck.oock

gemaeckt eenige dichten op de doot van den vermaer-

aen,mede in onfe Nederlantfche Hiftorye geroemdcn,
Francois Balduin tin' t Griecx , Latijn , ende Fran9ois.

SvsANNE Ha bert van Parijs , huyfvrouw van

d'heer des Jardins , Threforier des Konings van Vranc-

rijck Henricl^de 111. verkiert met uytnemende gaven

van lichaem ende geeft , was feer wel-fprekende , ende

wel ervaren in de Fhilofophyerende JVlathematijckcn

.

N. H A R p YN heeft in de Fran^oifche tale uyt-gcge-

ven de Verfchillen in de Theologie.

Hebben noch door Fran§oifche fchrifcen haren geeft

getoont de volgende

:

LaBaillive. NicoleEfiienne. JfabeaudeVaumeny. T^ag-

dalene de Laubejpine . Magdalene Chemtrault . Marie de

Pierrevive. Anne de Lam ier , Sibille Scere . LoyfeVJihhé,

Js/iariede Cojïeblanche. MariedelaHaye . Mdriede Homitr,

TAarie Ejiuard . Chrijiine de Cajiel . Perrine ou Perronelle du

Guillet , Helifennede Crenne. ^Antoinette Perrcnnet. Le:(ine

GauUier. Chrijlinede Pife. CUmencelfaUt dame Thohfaine,

Jeanne Flore

,

I Van
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WTNEMENTHEYT
Van Heloise, huyfvrouw van den fcherpfinnigcn

jlhUrd, is veel te lefen by Ejlienm Pafquier,iQ fijn Rjcher-

ches de la Franse \ 9. alwaer hy oock gcwach maeckt

van haer Latijnfche brieven > aen den gemelcen Abelard

gefc lireven

.

NicoLE, endeLovisE de ViENNE gefuftersjwer-

den van wegen haer geleertheyt in Griecxi Latijn,ende

JVlufijck geroemt by Boifiard^cnde in een ander vers van

JW4cr/>JW de edele JofFrouw JenneCosse.
lek zal befluyten met twee > die noch in't leven zijni

LoviseSarazin> dochter van PhiUbert SaraT^in, ver-

maert geneef-meefter te Lion , ende huyfvrouw van

lAarco Offnndi (uyt edele huyfe te Crmona) nnede doBor

in de Medicine, is feer geleert in de Hebreeufche, Griec-

fche , ende Latijnfche fchriften

.

Leeft mede noch Marie de Qovrnay, aiover

lange feer geprefen van d'heere de Montaigm , den pro-

fcITor Ltpfm, efi andere. Is oock vereert roet eé aerdigh

dicht in Latijn van den profeflfor Baudhts.Sy is feer erva-

ren in Griecxeti Latijnien muyt uyt in alle wetenfchap-

pen. Haer wercké zijn onlangs te Parijs gedruckt, noch

van my niet gefien : maer vol van borgerlicke wijfheyt >

ende eenige dingen uyt Herodes des Ridderlicken ende

onvergelijckelicken poeets Danïd Heinfm overgefec

.

Engelsche, ende Schotsche.
ANgelicis forraa quae nofceris , Anglia , Nymphis,

Hic quoque virginibus nobilitare tuis.

Inreriore tamen porius fplendefce paratu t

Atque animam fragiU corpore , pluris habe

.

Hanc veftiae coluere nurus ; quas fama perennes

Jaftat , & agnacis indidit hora polis

.

His Tarpeius apex I facrique potentia fcepiri

Tradita; regaleshasdccuereïuanus.
His
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is tantum bene ceifit onus ; cui tempore noftro >

Ec proavum > fummifuccubuere viri

.

HJergaet den Hemel op , tn in eenfuyrer wefen

Zjjn hiergeen menfchen meer maer Engelen te lefen

,

De bloem van Engelant . Geloofje 't niet te recht ,

Soo leejl eens tvat van haerde E^tterdammer[eght ,

Dieinfyn Vader-fladt ftaetin metaelgedreven ,

Vicheeft haerfelfsgefien , en't harereergefchreven ,

Hy prees defotheyt eens , daer hy de Vrowv befpot >

En noemt eenyder tvijf, dat wijs u , tweemaelfot .

Dat is tegrofgebuelt . hierfift hy fijnder horen ,

Engetft aen haer de kroon , dies' eerfimael hadt verloren ;

Die ;(v haer langhgegunt , en hlijV haer eeuwigh va^ ,

Dewtjledat ooc^haerde Mijter heeftgepajl ,

Die Paufen- deckfel ü • menfoecktet te verdooven ,

Maer echter ^jnder veel die 'ffekerlick_geloovm ,

Dat in de é^oomfchefioeleen Vrijjier eertijtsfat ,

Die hoven al de Mans veelgaven heeft gehadt

.

*T :(v waer , of't bltjve vals ; 't teert everi-wel verhandelt ,

Dat in de goote ftadt een ïujfer heeftgewandtU

In Itleedtngh en verflantgten Mannen ongelijck..

Die Boucken heeft gemaeckt van 't onder- aerdtfche rijck, .

Vanwitt' enftvartekpnfl , en al tvat in der hellen

Anchifesfynenfoon heeft tveten te vertellen .

Dat is een verre tvegh , daer ickjiiet van en weet ,

En die noyt Manne-voet metfekerheyt betreet .

» K^ga liever na den throon , daer hier een Vromv der Vrouwen

Is met verwonderingh en beven aen tefchouwen :

Ni« datfegroufaem ff , maer om haer hoogk gemoet

Dat inhaer wefenfpeelt , en yderfchricken doet .

M waret noytgelooft , dat IV.jvcn Scepters drougen ,

fjier leert men dat op een tweegroote kroomn voitgm

,

Een Vrouw , die niet alleen haerflaet in ruj) hefat ,

Maerlems beeft geleyt , alsfy te vednen hadt .

I 1 t>it
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£t WTNEMENTHEYT
T>k vloten heeft hejluyrt , engantfcb de Z^egedrongen ,

uils fy met heel de macht van Spaengjen wier besprongen

:

Éen Vrouwe , wieus behulp onsfoo veel heeft gedaen

Dat tf'vgeklommen ^ijn duer tpy noch hedenJiaen •

Ons Vryhe^t leytgetrajf .gemetfelt in dm bloede

Van haer manhaf. igh volck^, dat eerjlmael ons hehuede

»

Godtgunn' haer edel Bloedt , dat hier te lande leeft ^

En om iviens he^ligh recht de Lhrij]en-u erelt beeft »

Vat haerd'ontnomenj\afend'afgefcheurde kroonen

Weer komen op het hooft , en dan met een beloonen

Diegene y wiens geivelt is grooter als haer recht ,

Datfelfsdan overivint als 't ongeltickigh vecht .

Wy hebben nugenoegh bcvvefendat de Geleertheyt

oock buuen de Jtaliaenfche bei gen gevonden werdt

.

jMaer alfoo w y noch aen't vafte landt gebleven zijn , foo

fullen wv nu oock over zee gaen > ende in een tylaudt

»

dat yirgilitH fes tigantfch van de geheele werelt gefchey-

den te zijn , Geleerde vrouwen aenwijfen

.

Camera de fchoone, dochter van Belin koning van

Bii-annyen, heerr eenBoiickgemaeckt vande Sicam-

brifche gefchiedenKTen ontrent het jaer 373. voorde

geboorte Chrijli.

Martia Proba, koninginne van Britannyen, is

bv-na inallekonrten fecrgeleeit geweeft. Sy heeft ge-

niaeckt, ende bcfchreven haer Lants-wetten , die nae

harfn naem de Martianen gcnoemt zijn) ende de weicke

j1lphredi4( in de Saxe fpraeck overgefet heeft . Leefden

mede j +8. voor Chrifli geboorte

.

Alconora koninginne van Engelandt» heeft feer

geleerde brieven gefchreven aen den paus Ccelepnde^,

ende oöck aen haren foon den koning lan .

Hblena Flavia Avg VST a, dochter van den ko-

ning CceliuS) heeft een Bouck gefchreven van de Voor-

fienigheyt> van de OniterfFelickheyt der Ziele, Regels

om
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om wel te leven, Vermaningen tot Godtvruchtigheyt.
Heefr oock Griecfche verflen ende bueven gemaeckt

.

Sterfte Romen , in't Jaer Chrijli
3 37.

Clavdia Rvfina , feer geleert in de Grieckfchc
ende Latiji^Tche talen 1 heeft een Klach-dicht gcn a. ckc

op de doot van haren man. Sy wert van den poëet Mar*
tialffzldüs geroemt:

Schoon B^fina woigefpmtn

iVt het rouwt Britten-lant

»

Sy was echter over-goten

Mettegaven van verjlant

»

Sco ons Maeghdm niet en wijden

Harenjïam fy haddenJchtjn»

Datje met ^Athenen twifien ,

if^aerfy mochtgeboren ^(tjn .

l{pomf(he , Griicfch' en ander talen

Sprack^fy net en wonder gl.tt
j

Coat die doe haergeejïen dalen

In haer kjnders , onfenfchat

.

Br iG ITT heeft gefchrevcn Boucken van Open-
baringen , ontrent den jare 5 1 8. is by den Paus in't getal

der Heyligen geftelt

.

GiLBERTA Anglica, wcrt bv velc gelooftgc-

weefttezijn degene, dichaer voor een mans perfooa

uyt gevende , foo ervaren in de lerreren , ende infonder-

hcyt in de Goddelicke gewordcu is , ende cick een foo

groot gevoelen van haer gegeven heeft , dacfe Jiaedc

doot van dê oaus Leo de 4, weerdigh geacht werde, om,
andere ter zijden ftellende, in fijn plaets te komen» mee
den naem van landenS, gelijck Platina cndc Boccaccio

fchrijven,of(e den 7, gelijck Sabellicus meent. Het weick
indien 'c niet van goede Autheuren , ende van dien tijde

(feyt Tiraquellus: dan de Jefuwijten meenen volkoment-

lick wei anderi te bewijfen) befchrevcn ware geweeft,

i 3 zou*
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zoude niet wel geloofFelick fchijnen. Sommige fchrij

dat datfe haer
, naem wel JingucawiSy maer

geboorte van Mentz hadde . Wert gcfey t een Bouck

van de Necromantyeby haer gefchreven te zijn

.

UrsvlaCynosvr a, dochter van Diomthus,

pric^e van Cornowail, heeft eer) Bouck gemaeckt van

de Heymelicke gefichten , Leeringe des geloofs , endc

veel Brieven

.

HiLDA HoREsviTA , nichte van Eduin , koning

van Northumberlant , leerling van P4«/m«jende Aid.muSi

heeft een Bouck gefchreven tegen Agdhertus , die door

gewelt van de Saxen was biflTchop van Parijs gemaeckt

;

noch een ander van *t onderhouden der Roomfche in-

fettingen . Mede eenige Godtfalige bedcnckingcn . Is

overledön in't jaer ons Heeren 68 5

.

GisLA & RicHTRVDA geeftelickc maeghden,

zijn onderwefen geweeft in de l.atijnfche tale van Alhi-

nus , die oock op haer begeren Wtleggingen gemaeckt

heeft over lohamem^ in't Jaer 770. Sv hebben felve

Trooft-brieven gefchreven aen den felfden Alb'mus .

JvLiANA Barnes , een edele Joffrouw > heeftin

haer moederhcke fpraeck gefchreven > De konft van

Vogel-vangen, De Jacht-konft, Van de wetten der

Wapenen . Leefde 1470.

Thomof Morus, dien grootcn ende hoogh-gelcerden

Can^elier vanEngelandc niet te vreden zijnde» dat fijn

dochters Margarief, Elisabet, Cicelia en-

de haer nichte Ma rga riet GiGiA, alleen feer eer-

baer zoude wefenibeforghdé oock datfe daer-benefFens

feer geleert wierden. Een nieu exempel , feyt Erafmuh

maer 'twelck wel haeft van vele zal na-gevolght wcrdé.

Soo geluckclick is't uyt-gevallé. 'Tis een jaer geleden,

fchrijft hy voort infekeren brief iQnBud<eus, dat hec

Morus beliefde noy een proef te fenden van haer vorde-

ïia*
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ringe . Hv geboodt haer , dat clck in't byfonder , endc

by haer felven aen my fchrijven zoude. Haer en is geen

ftoffe , noch voor-fchrift gegeven , ofte in den ftijl yec

verbetert . Want als fv haren brief aen haer Vader ge-

geven hadden i hy hem houdeiide > als oft niet nét ge-

noegh gefchreven en was , geboodt haer 't felve te hcr-

fchrijven . Als dat gedaen waS) fonder een letter te ver-

anderen > heeft hv my de beflote blieven toe-gcfonden.

Gelooft my >B«^*ec, ick en ben nergens over foo ver-

wondert geweeft . In den fin en was niet flechts , ofte

kints :de ftijl foodanigh , dac men konde mercken den

ielfjlen te zijn van degene» die gcftadigh toenemen.

Ditaengenaem gefelfchap heeft hyt'nuys. Daeren

fiet men geenc ledige » geene met beufclingen befigh

.

Sy nemen T. Livws in de hant , Want fy zijn foo verre

gekomen I datfe foodanigcAutheuren lefen endever-

ftaen fonder uyt- legger . Dus verre Erafmus , die in't

Jaer 1 5 19. uyt Vrïhurgh een Latijnfchen briefaen d'out-

fte gefchreven heeft ï onder fijn andere te lefen

.

By defe drie gefufters zulle wy noch drie andere voe-

geni Anïie 5 Marg ARiET 5 ende Jane Semers,

niet foo feer om den luyfter van haeraf-komft» als om
deaerdigheyt van haren geeft > ende uyt-genomen ge-

leertheyt mét een byfondere fedigheyt vermengt,waer-

digh om met eeuwigen lof geroemt te werden. Sy

hebben een dicht uyt-gegeven ter eeren van M^rgwmVe

koninginne van Navarre> hier voren vermeit > 'cwelck

van Aurat,BelJay,Bayfe,Denifot,zcïóï^c Fran9oifche poë-

ten > daer na met alderley veriTen uvt gedruckt is

.

CatharinaParr A,huyfvrouw van Htmkk.

dm VIII. een koninginne fonderlin^ begaeft > heefc in'c

Engels gefchreven Bedenckingen over de Pfalmen, en-

de Gefchrey van den Sondaer. fterf 1 5 49.

ElijabetaJoannaWestonia 5 een

1 4 edele
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edefe JofFrouw > trcflTelicke Poëter(re> ende vele talen

verftaende, heefc gefchreven een Bouck Partheniconge
naemc, tot Praech gedruckt , alwaer fy getrouwt haddc
den trefFelicken Kechtf- geleerden lohannes Leo. Paulus

Melifus heeft aen haer vele Latijnfche brieven gefchre-
ven. Dc heere lan vandcr Does, Heere van Noortwijcki
ende lande Gruure , Profeffor te Heydel-bergh , hebben
hare geleerthevtmet Latijnfche dichten geioemt.

Sir Philtp Sidney, Ridder, gouverneur van Vliffingen»

die onder den Grave van Leycefler, fijnen oem, in dienft

van de Staten inOótober, 1586. noch een jongheer
2ijnde , voor Zutphen bleef 1 als hem in April te voren
van D.L//'7i«Jtoe-geeygent was een Bouck Depronun-

t'tatione Ungu<e Lama-, en is niet alleen felver feer geleert

geweeft)maer heeft oock een uytermaié geleerde fufter

gehadt,M a r y S i d n e Y,Gravinne vanPembroeck»
aen de welcke hy fijn trefFelick bouck Arcadia in En-
gelfch gefchreven heeft . lek vinde mede> dat fy felvc

een Boucxken van't Leven ende de Doot uyt het Fran-

9ois van d* Heere van Pleflis in't Engels heeft over-ge-

fet, Graf fchrift is haer in't Engels gemacckt

.

i\^t fubiect ofaU iDecfc

;

Sitlneys fifjec/ Pembrookes motflfr.

^eatfj/m töou üatl fiil* öanotöec/
fmi/ anö leacnti/ anö gooD ajS ffie/

(€imc (oal t{ji?oto a öact at rfiee.

Ilöacülc piUiS !ct no man ralfe

Co ijcr name/ fo^ aftcr-öapejf

:

^ome ütnb isoman üo^ne ai$\W
J^cmm^W' (Ilftt'Niobe)

^Dall turnc'iBarblc/ and ürcomc
X^otfj ()ccmourn«anöJi(?c f€omb?.

1 A N E G 8. A y, feer geleert in'tHebreeufch » Griecx»

en-
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ende Latiin,begafhaer meeft tot de Goddelicke fchrifr»

van naturen endegenegentheyt tot Godcfaligheyt ge«
fint zijnde. Maer (ódroevighongeluck!) alsdefe Pnn-
9e(re van koninghlicken bloede , nae het overlijden van
Edoardden VI door te hoogé eerfuchi van haer fchoon-
vader , tot de kroone van Engelandt verheven was > foo
heeftfe de heete mifdaet van een ander

( gelijck in't der-

de Bouck breeder zal gefey t werden ) met haer bloede
moeten koele. Als fy u> t de gevanckenifTe zoude gaen»
ende gebeden werde van dé Capiteyn van den To«r , dat

haer beliefde hem ver tot gedachtenis nae te laten i foo

fchreeffe in fijn tafel- boucxken drie korte fprcucken
in Griecx » Latijn i ende Engels . Het Griecx was al-

dus: Dedoot :{al ftrajfe geven aen mijn Lichamovtr de be-

gane mijlagh , maer mijn Z^iele \al mijne onnoofdheyt rechtvaer-

digen voor het aenfchijn Godts. Het Latijn hiel in : Heeft dt

B^'cbtfpleging plaetfch in mijn Lichaem^foo :^al oockjnijn ZJeli

defelvige hebhe in de barmhertigheyt Godts. iiet Engelfche;

De mijlagh « de doot waerdigh , maer de wijfe van mijnt onwe-

tenheyt verdiende wel barmhertigheyt ^ ende onfchtddinge by de

iverelt, endede tvetten

.

De nicht van lane , maer met beter voorfpoet konin-

ginne van Engelantï ELiSABET>is van fcer leerfameii

acrt geweeft > verftonr Latijn , ende fprack het wel ; ge-

lijck oock het Duytfch>alfoo haer moederlicke tale daer

van fijnen oorfpronck neemt . Sprack mede het Ica-

liaenfchheel aerdigh, dan het Fran^ois foo wel niet.

Hadde groot vermaeck in de Mufijcki ende PoèTye t

ende las garen de verflen van den Fran^oifchen pocec
Konfardy diefe gefié hadde als hy uyt Schotlant in Enge-
lant quam»van hem met een deftigh dicht geprefen. Op
haer doot is't volgende rijm in Engels gemaeckt

:

a^ccpc occatcft 3(ïe/ anö fo? t fip nnflrr fle Deatft

SU^tiu tu a Doublé fca of l^aiitft) ^^^^^ *
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Wecpt Ifttle IBojlb foj oreat Elifabeth

»

^aualjtet of a©attc/foj Mars fjlmfdfe öfgat fier:

jlöotöet of^mejfoi ftje b;ougljt fo?tö tf)c lattct:

^Ije toa0 anö t0/aaBljat can t|)ccc mo?e fapö i

<B\\ €actD töe c()Ufe/in %auen tDe feconD IBatb.
Een ander heeft defe twee verflfen geftelt

:

^painc0 000/ ïiomeis mint/ |^«öcclanbjï i^c^

Itrfe/

€actl)jj gop/CnglanbjS gicm/a©o;lö0 ï©onbcr/

l^aturcjs €t)tfff•

Van't felfde geflacht ende name leefc noch , Eli s A-

BET de dochter van komnzlacobdel, wel ervaren in

fes talen, als oock in de Philofophye , Hiftoryen, ende

Godtheyt I foo dat fv haer fortune met de lettere trooft.

Siück een moeder en wert in uitnemende deughdê en-

de geleertheyt niet geweken van haer dochter van den

fclfden naem > weerdigh om niet een kroon van Polen,

gelijck haer onlangs aengebodeii is » maer de hooghftc

van Chriften-rijck op haer gefegent hooft te dragen

.

Haer over-groote-moeder MARitSrvARi ? ko-

ninginne van Schotlant, toonden haren geeft ende we-

tcnfchap > als fy voor Henrick, denll, koning van Vranc-

rijck ( wiens oudtften foon fv getrout hadde )
vergcfel-

fchapc van fijn mcefte Prin9cn , ende Hceren van't hof,

een Latijnfch Gefpreck dede , waer in fy bewees » dat

het de Vrouwen betamelick was de Letteren, en Vrye

konftcn te weten . De fclfdc is daerna oock in Fran9ois

overgefet . Heeft oock eenige Fran9oifche dichten ge-

maeckt. Dan en wete niet offer vet van haer gedruckt is.

Is mede noch in't leven nvt den felfdékoninglicken

ftam Arbella Stvart, feer vermaert in geleert-

heyt . Jan Otvmcen geeftigh poëet , heeft haer toe-ge-

eygent een Bouck van fijne Latijnfche dichten : gelijck

hv oock gedacn heeft aenMAj^ IA Nevilh
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Suchanmts de leer-mcefter van den wel geraelten

koning lacoh , roemc in fijne dichten , als oock de prefi-

dent £Thou in fijn hiftorye , de geleertheyt van de edele

JoHANNA Havvard', Mildreda huyfvrouwvan

Wiliam Cecil , Acnes Cock, ende haer fufters t doch-

ters van Sir yintony Cock., Ridder,ende leer-mcefter van

den jongen koning Edtvard dm VI.

HOOGH-DVYTSCHE.

TU quoque divinas y prxftans Germania > natas

J unge , nee his uUi cede verenda folo

.

Te Rofuida facras inier rairanda forores

PriEdicat »& tantam turba fequuta ducem *

Uxc Cceli Gens preflit iter , doftumque per omncs

Exculit os I mundo fcripra ftupende , plagas

.

Illarofas hieme in media , merfannque tenebris

Ingenii claram dat fuperefle diem .

Quis velir his conferre mares , qui templa piafque

Corrupere > Deo vindice> faepe domos i

Ite piocul monachi monachas venerare monarchas

Leftor ,& hxc dominx numina ftirpis ama

.

WJYg^en de wenlt om , tn waer wy *r oogt weiidm

Daerkpmen ons te voorgeheele Maegbde-benden

Vie wtjs en kpnjligb :(ijn . Ick^kennegeen geu^eft

Daer wijfl^eyt niet en woont , daer Pallas niet en vefl *

JAder by de Vrouwen liefji , om dat diefoeten dieren

Baerfufter , de Godin van J^pnfifn en manieren

Gelijcker :^jn van aerdt , van bloede meer beflaen .

Ms yemant onder onsfyn leven heeft gedaen .

iVel dan , Vermaerde Vrient , doorwanddt oock^depalen ,

Van waer tot onfe Stadt de bejle wijnen dalen ,

Die ons of't h4oefd-landt , of Deelen mede deelt»

E» diikf'^üs in d( Mant di wijfiefinnmJleeh .
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Doortihmdelt */ edel i^f/clj., daer in het oude JR oomen

Delaetjle ^rengh behoudt van hare ruyme toornen

:

Daer 't muchtigh Ke\!er-Hofdes Wereltsrefi hejlet.

Dat teriijts over-alfynjloeUn heeftgefet .

Daer h oock^flofsgenoegh , daer xitrider oocl^te vinden

Die ftfv naeu weerdigh T^ijn de fchotmen op te binden .

lojfrowven kpnft-gefmt , en in haerjeughtfoo wijs

^Is Fop niet worden[al , al wier hy twtemaelgrtjs

,

J{pfividii, Duvtfchen Roem , die. als de kpnflen (liepen.

En al de droncke Mans om voUe kannen riepen ,

Hebt in u eenightyt de Bouckjn maergegoomt ,

En in de volle nacht des Werelts nietgedroomt ,

t^enhoort noch hedenfelfs , aenhcort ons blijdefangen ,

Ontfanght ons Lattwer-krans daer méghy tvert behangen .

Ghy tvaert wel eer begroet door Hoofden van de K} rcl{^y

Dieghy emflemfel tvaert , ofwel een wonder werck^»

tAl ben ick^lager menfch , wilt niet-te-mingedoogen ,

Dat , t*wijl u dorgewefl u bloemen laet verdroogen ,

Jcj5^, in een vrucht baer lant , daer loofvoor deughdengroeyPt

VJiroye Maeghde-palm die [onder eynde bloeyt ;

Dat u , vergmmt my , terwijlghv wert vermen
Daerghygeboren T^ijt , daer menfchen menjchen eten >

Daer nu defelle Marsfyn wreede legers heeft ,

Dat ghy in mijngedacht , en mijngedichten leeft .

By de oude.Duytfchë.gelijck ons de Romeynfche hi- >

ftory-fchriivcr Tacitut verhaeIt)foo w el Mans als Vrou-
wen en wiften niet met alle van de verborgentheytder

letteren. Macr de tijden zijn daer nafoo vele verandert,

dat niet alleen de Mansjmaer oock de Vrouwen,andere
volckcré in gclecrthcyt nauw'*licx en behouven te wijc«

ken ; van de welcke wy alhier eenige zullen verhalen

,

Rüs vviD A5geborëin Saxen,ten tijden van dékey-
(txLothariuf de eerftcjis een geeftelicke maeght geweeft

in *t kloofter van Ganderfeym , fccr geleerc in Criecx»

La-
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DER VROUWEN. u
Latijnjcnde alderhande konften . Hctfc fcer veel lofFe-

il lickefchriftengemaeckt» infonderhevcaen haerBagij*

nc» de felvige tot Godfdienft ende deught vermanende.

Heeft oock fes Bly evnde fpelen uyt- gegeven:alb nnede

een treffeljck dicht van de daden dei Kevferen van den

naem Ottho. Heeft noch in verfTen befchieven het leven

van de he>lige Vrouwen , infonderheyt van de heylige

Maget Maria: oock het ombrengen van den Spaen-

fchen martelaer Pdagius .

De leere ende regel van Ropvida is gevolght bv El i-

S A B ET , Abdiflfe van Scbonaugjm in*t Bifdooi van Triert

heeft veel in 't Latijn gefchreven aen haer fufters van 'c

kloofter . Onder andere Van den wegh om na Godt te

gaen i ende een Bouck vol geleerde brieven

.

Ten tijde van den kevfer Henrick de eerfte » ende den

paus Eugenius, leefde H i LD » G a R D i s ? AbdifTe van S.

Robberts-bergh, by de riviere N44 , een maeght edel

van geflacht, ende geleertheyt. Waer van haer deftige

1 fchriften , ende de brieven van de geleerfte Biffchoppen

der geheeler werelt getuygenis geven. Eenige van haer

Wercken, efi hare Antwoorden op defwaerlk Vragen

van de heylige dingen, zijn gedruckt te Geulen 1 5 66,

Een anderH 1 l D t g a r d i s van Mcnrz, mede
Abdifle , heeft veel uyt-gegeven 't gene noch in wcfen

is ï ende aen haer » als aen een geleerde Joffrouw, is veel

} gefchrevé van den H. oudt-vader BemardtH . Heeft vele

1 Boucken gemaeckt,allegader ftreckende tot een ftichte-

l lick eh Gödtfaligh leven. Om defc fonderlingc geleerr-

: hevt,hebbé aen haer gefchreven Eugeniusdc derdc,>^w4-

i fiafius de vierde , en Adrianus de vierde paufen : Ccnraet

.< de derde , ende Friderick^dc eerfte , keyfers van Romen.
Noch een derde Hildegardis dePingita^ hccfc

gefchreven vier Boucken van deNafuerlicke dingen»

van de nature ende werckinge der elementen, eenige ri-

vieren
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iereninDuytflant, kruyden> boomen, vier-voetigc

dieren i viflfchen endc vogelen

.

Angela dochter vznB^imond koning vanBohe-

tnen , is nae de doot van haer vader in't heyligh lande

geeftelick geworden, en onderwefen endegeleert zijn-

de van Brocarduf van Hierufalem , heefc gcfchreven een

bouck der Overdenckingen van Chriftus, een bouck van

het Sacrament der danckfegginge>ende Openbaringen.

Leefde in't Jaer 1 190.

Catharina Cüllia, huyi'wrouw Vin Matthijs

Cellius , predicant totStraef-borgh in de groote Kerck,

heefc in de Duvtfche tale befchreven een Verantwoor-

ding tegen een lafter-briefvan LodeivijckRjthi, predicant

van UIms ;alsoockeen Wtlegginge op den 50, Pfalm»

cnde op't gebedt des Heeren

,

DoROTHEA SvsANNA v/tn B6^cren, hu^ touw

HansWiUtm, hertogh van Saxen , is feer vermacrt ge-

weeft van wegen haer wetenfchapin de H. Schriften

.

Heeft gefchreven een ftichtelick Gebeden-bouck. Als

oock een BelijdeniflTe des gcloofs , geprefen by de pro-

fcflbren van Jena

.

J OH ANN A jdochter van graef Vlricki^ttk na Rome

n

gereyft,ende aldaer met den Paus Latijn gefprokcn . Sy

hadde getrouwe ^Ibm van Ooftenrijck

.

Nederlantsche.
\ EIgica poftremis dum fcribi nomina chartis

\ Cernit , eram primum fumere digna locum >

Inquit . at i eugè > mtx > Terrarum gloria , nata: 9

Swrgite , & ignavo tollite membra folo

.

Sedes veftra Deüm domus eft ; huc ordine primum >

Caetera dum fequitur Gens y relevate caput

.

Hic virtus vos veftra locat ; qux claudier Orbe

Sc vctac I & prcflb prjeftat honora loco

.
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Qusvis digna cani . fed me Schurmanna poëcam

Abripic > & hmx vult meminine fuae

;

Dum cunt^is > plus una fapic . Venerabilis illi

Vulcus ,& aiiguftïE Palladis oris honos

.

Ni divam verearis , ames . 5ed celfius Annae

Pcólüs , & authori mens ftudiofa Deo

.

Hunc totum , quem fpirat , habec > terrifque Minervam
Siftit > & attonicos dat ftupuiflTe viros >

Ac MufseligatorameJt?. dum fefibifolam

Comparac > atque marem nefcic habere parem •

HUr tf ons eygenvolck^, ons lieve Lants-genoten ,

Ofimmers hiergevoedt ,fchoon elders uyt-gefproten ,

Voorivaer een klaer bewijs , dat , wie een Vrouw veracht

Onwaerdigh dientgehint van Vrouwe voort-gebracht .

Voor my , ic}{^eve't op . en t'wifl mijn reyneluficn

N« plaetfe wert bejïemt in Eerïesfchoot terujieny

Die yfchoonfer niet enfiaet , bier oock^tvel vougenfott ,

Soo Jleli' icfi yder Man benedenfync Vrou .

Ghy , die my nu befit , en eerdaeghsfultgenieten ,

Ontfanght een dienfibaer woort , dat my noytfal verdrieten

t

Maer heyligh blijvenfal : Dat uwenfoeten mont

My nem* infyngebiedt , oocl{_voor ons trou-verbont •

Soo langh mijn pennefchrijft , en mijnerfalgetuygen ,

j^y kpnd , dat ickyerplicht ben onder u te bujgen .

Vooghde^e van mijn hert , Meejlerfie van mijn ^iel ,

Jckyiel in ugewelt doe ickj* eerjl beviel

Houdt my daer eeuwigh in , want na u wil te leven

Datfal aen mijngemoet een volle vryheytgeven .

*iC wtu eertijts velerflaef, in yders heerfchappy •

Maer nu my een verkiefl , foo werd' ickeenmael vry .

Vriendinnen ,jioort u niet ydat wy de Lieffle raken ,

JVy willen 't oock^met u , wy willen *t effen makm ,

Maer echter nemet tvel , dat ick^ , in plaets van al ,

Schurmanna ttetr alleen met namenomtnfal .

I
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Soo[ygttn Scnenif, die d'ander doet veydwijmn ,

$90 üfi dan de Maen daer om déjUrrenfchijnen ;

De Maen tsfy , de Maen , die in het duyjUr licht ,

Voortpien ons Mannen-glant^ . u Maeghdenluyjlerftvicht.

DE pen was neer-geleyt . ich^dacht hier afte breken ,

Maerfiet , ick.moet een woordt van twee bekendefprekm ,

Doch kinders niet-te-min • maer kmders, wiens^moet

Wert van den eerden aen in kpnjlen op-gevoedt

,

Sy bidden haren Godt in vijfderbande talm ,

En kpnnen beyde naeu elf volle ]aren halen .

Latijn wert haergemeen :fy kennen qualick.yet ,

Of[eggen uyte vuyji koe't eerfite Romen hiet .

O tpijf' > Ofoett vondt ! Wat doet men lecker- beten

Daer kinders in de \>ap de letter broeken eten ;

rVechfuycker, honigh-graet , wech allelabbery ,

Defoet(\e kjnder-koji , ^ijn talen in den bry

:

Dieeten Meysjes hier , en leeren vremdefprahen ,

Daer Mannen nu bejaert niet weten aen te raken .

Beroemde Beverwijck , hier toontghy't inderdaet

Wat Maeght . ttat vrouwe :{y. Onsfchrijven komt te laet *

Hec heir van de geleerde JofFrouwen zal ick befluyten

met de Nedetlanifchcdewelcke gelijckfe in ander kon-

ften,en koftelicke hanc-wercken geenderhande volckc-

ren en wijcken,roo en docnfe oock niet in geleertheyt.

Alit van Bourgongne, huyfvrouwvan Henrick.deVU
hertogh van Brabant,was fecr geleert ende verftandigh.

Sv fchreefweduwe zijnde , ende *t landt voor haren on-

noofclen foon regerende , aen den Engelfchen doller

Thomas j1quinai{<\ie\ n3i van wegen fijn vroom leven ver-

mengt met hooge geleertheyt onder *t getal der Heyli-

gen geftelt) om raet , hoe fy haer in eenige dingen zou-

de hebben te dragen. Tot antwoordt heeft hy haer ge-

fonden een vertoogh ( 't welcknoch onder fijne werc-

ken eelefen wert) van de Regeringe der Joden, ofte lie-

ver
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ver van de rcgeringe van een Prin^e in't gemeen. Waer
in hyfcerwijirelick antwoordt op haer vragen, Ofmen
feeniger tijt, ende wanneer , de Joden magh fchatten
Ofde Ampt-lieden hare ampten mogen vcrkoopen ?

Ofmen fijn Chriftelickeonderfatcn wel magh met ce-
nigc fchattingen befwaren ^ ende foo voort

.

Margariete van Oojienrifck^, eenige dochtervan
keyfer Maximiliam de eerfte,ende Marie van Bourgongne,
grayinne van Hollant, &c. heeft gefchrevé foo in profe,
als in Fran9oifch dicht verfcheyde boucken, ende onder
andere een Difcoursvan haer onge!uck,efi leven. Sy fterf
in*t Jaer 1531. Was eerft verlooft aen Charhs de VI 11.
koning van Vrancrijck > die haer uyt Vrancrijck weder
t'huys fant, ende een ander troude; daer na houwelickte
fy met Philibm hertögh van Savoye . Sy heeft haer fel-

ven dit geeftigh graft-fchrift nae- gelaten :

Cy gi/J JAargott la geme DamoyfdUy
Qtfa deux maris , O' encore eji pucelU .

Jean Ie Maire heeft een bouck gefchreven van haer lof,
genoemt La coronne hiarguaritique , gedruckt teLyon
in't Jaer 1 5 49.
Marie Dentiere 5 van Doornick, heeft gefchre-

ven eenen brief in't Frans tegens de Turcken , Joden ,

Ongeloovigen , valfche C'hriftenen , Her-doopers,
Lutheranen, gedruckt in't Jaer 1530. doen fy leefde

.

Wcolaes Everaenf:^. van Grijpfkerckeby Middelborgh
in Zeelant,Prefidcnt in den hove van Hollant, 1 5 09. en-
de daer nae om fijne groote geleertheyt , ende ervarent-
heyt in den hoogen Rade tot Mechelen , en wilde niec
alleen in de geleerde fchrifcen , die hy nagelaten heeft ï

by de nakomelingen bekent zijn, maer occk in fijn kin-
deren , die hy door geleertheyt tot grooren ftaet opge-
bracht heeft . Defe waren Everard Nicolayy mede Piefi-

dent te Mechelen , KicohesNicolay , genoemt Cmdius ,

K Grif-
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Griffier van de Ridderlicke ordre van't gulde vlies,

Z4driacnNicolay, genoemt JW^rmi, Can^elier van den,

^ve van Gelderlandt , ende lan Ntcola^ , genoemt Se.

«mL Secretaris van den BifTchop van Utrecht ,
een

ustn^^^^^^ POéet • Behalven defe vier geleer-

Se broeders heeft noch aen 't felfde huys door geleert-

hpvrluvftereeeeven, haer lieder fufter 1 s a b e l l a

N c O L A v?jtEr.r van't kloofter S. Aechten te Delft

,

dewelckc volkomentlick Latijn rpreken,ende fchnjyea

konde Aen haer is een Latijns dicht te lefen, gefchre-

heeft gemaecktden

A^^^^^^^^^^^^
^-^^ ^.rfcheyde

^^rnochin^
dehuvfvrouw van Uhan vonder McerfM,^^^^^

van de Staten van Zeelant. Heeft vele dichten gefchre-

ven , waer van ick hier een kort zal by-brengen

.

AEN DEN
Hoogh-geleerden Heer

ACOB GATS.
Op fijn drie fmnigh Bouck.

NAdinighy , weerdeC a t s , myfendt u r'tjeke hnfi ,

Vtnjsengeefligh Bouck. een uyeken uiverjonji j

Een Bouckdaer leerhigh fs voor alderhande menfchen.

Voor die. en vrcugbt en deugbt en die den Hemel wenjchen

:

Gby leert ons van de.minm beterfaken gaen ,

Ghy tpijft ons tot de tucht , en noch een hooger baen .

5oo waer nu mijne plicht my gant[ch end al te Kieren

Om , met een aerdigh dicht , u naem te gaen vereeren

:

Maer vind' m\ onbequaem ,
mijn leden al tejwack^,

-Xotfulckeengrooun PVerck,^ enfoo een wtchtighpack-

D. 3
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Daey ü op uwen EouchJ>y menighgeej}gefchreven

:

^Vh hehben t'utver eer eengrooten lofgegeven .

Een anderfegge meer : voor my , ickftvijgeflil ,

Chy neemt dan voor de daet een toe-genegen wil

,

JOHANNA COOMANS,
Fra NS KE van Do YEM , een edele ende geleerde

Joffrouw in FrieHant mede noch levende,isfeer ervaren
I indeMufïjck; Latijnfche, Fran9oirche, Italiaenfche,
lende andere ralé. De hoogh-achibare hecre Staackmans
tfopgeweckc zijnde door haeruyt.genomen deughden

,

heeft ter eercn van fijne Lants-Joffrouw in verfcheyde
italen veel verden gemaeckt, waervan wyhiereenige
I zullen Hellen: ^

i^e^ de drie-duhbeld- ed'le

lofl^^^. F R A N S K E VAN D O y E M.
CTara-zicI-daed-edel vrouwen-beelt,

t

v:^Daer in yet meer als vrouw'lick fpeelt

;

Die hooger ftijghc met uw^ gedachten,
Alsd'Hooge-fchool-geleerden trachten

:

I

Waer-toe veel boucken over hoop i
Waer-toe 't gevaerlicklandt-geloop t

I

Wat oogh oy t fagh , wat oir oyt hoorde

»

tWat oyt een hert van verr* bekoorde

:

L Datkanmenhierop'tnaefteGen,

P En in uw* bv-zijn haeft verfpie'n .

Een woort alleen heeft, als een donder,
ziel vcrruckt ; wel is't oock ww^t <

Ghy
,
Nymph

, hebt fchielick^*<jrt-'gebracht

,

Dat noyt de wijfie man bedac
Een Heer , die nauw'licx is te noemen

,

Ten vollen nimmermeer te roemen

;

K z Een
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Een Naffau-fpruvtigh Ooiloghs-heldt

.

In Landt-forgh Argus , Mars in t velde

.

Dien hebt Ghy nae den aerdt befchreven

,

En hem een naem nae waerd' gegeven

.

Ghv hebt (hy oordeel* , die het hoort)

Gevlochten in een defcigh woort

Meer , als de gladfte tongh van Komen

( Al fprackfe Tonder feyl , en fchromen)

Zoud* konnen in de rijckfte tael

Ontvlechten door een langh vcrhaci

.

Voor hem , diens jeughd belchaemt veel ouden-

Die ftcden winnen kan , en houden •,

^
Diens opficht Landt ei. Lie'n behoedt

;

Daer voor hy waeght f^/n Graeflick bloedt

.

Voor hem , die doet op du>fentwi)fen,

Dat Fama flauwt in hem te pri)fen

:

STADT-HOVDE.R was te Hechten Mem

;

Maer , Nymph , ghy vondt'er een bcquacm

.

Soohacft als ickbeftond* te vragen, •

Waer, ofwanneer, men hoord' gewagen

^Een naem , die fulck een ampt beduyt ^

Staet-hovder fpraeckt ghy daed lick u y t

.

Dunckt u , dat d'eer-tiits-hemel-gaftcn

,

BctalsGhynu.ind'Hemelpaften?

Wilt ehv geen brevn-kint van Jupi)n

,

Noch Jacht-noch Nacht-godmne zijn i

Laet u voortaen , met wiU' en weten

,

t,rieMbcld.ed'li longh-vrowP
heeten

:

Door-dien uw' Edeldom beltaet

In Stam, in Ziel, en in de Daec.
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Extraift d'vn Poeme >

A iceile mefme

.

BEI oljeB , qui Yend(:{ mofi amt plus-eapable
;

De vous veoir <sï reveoir , Ie defir eji louahle .

Carplwj'enfuü pajjïonné ,

Plm vay-j'n lUmmortalité

.

Farfiienee <2r vertu Ie mortel s*eiemi{e
;

CVjl , en voiH vifitam , Ie hut auquelje vife

:

Car tout Ie hien , cisr Ie profit ,

m'm regiem , eft pourl'efprit •

Vceu d'un fien admirateur >

Dont clle a ravi Ie cceur.

BEUe tAme , heüement logée
;

Deejfeen Damedefguifée;

Ejfort du Ciel en peu comprins •

Parmi tes Servheurs me rangc^ ,

Lorsjereffembleray vn ^nge ,

Et tonfejoHr vn Paradis

,

La
MUSE FRISONNE,

en abbregé

.

D*
ï/ne beautégaiUarde , cir hellegaiJlardijt

,

Lesgemilsparagons

Se trouvem hien coynmims en Erife •

Eftant des raretés , qu*aiÜeurs nous admironS .

Maü heauté vertueufe , (sr gaiUardefagejfe,

Cefont des propres dons

D'vnedivine Chanterejji

:

Cefi Ie train raccomi defesperfeBim «

K 3 Bfchan"
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Efchmüllon des Exemces

dumefmeavecU

M U S E F R I S O N N E.

Couplet 4. de la I . des Odes Chriftienncs

de Boeflet , &c.

Sur la naiirancc de noftre Seigneur

.

GB^and Dieu yfouhs vojlre pet itejf

:

Ie cognoy voftreimmenfité

;

Souhs ces drapeaux voflre beauté ;

jyej^us cefoin vofire noblejf ;

Ma delivrance tn vos douleurs ;

Moncontentement en vos pleur

s

.

^pres Vavoir chanté enfemhle , s'en fit eefie

Paraphrafe Latine,

TE, Deus, immenfum parva fub imagine cerno:

j£ternumque tegunt vilia vela decus

.

Nee tua nobilitas praefepi l^ditur ifto

:

Sedfcenum fuperac regia ftratatuum

.

Et libertatem rcdimunt tua vincula noftram

:

Eque tuis lacrymis gaudia noftra fiuunt.

Etpuis cell' Italiennc.

IDdio , la tua immenfitn

Sifcuopre in quefïo luogoflretto

:

An:;! la tua belta non Ha

fergogna in quejïo reo letto •

Dalvilenobiltntutrait

libertn daUi dolori

:

Viver* contento tu mifat ,

Fiangtr* tifann* ituoi amori .

Ode

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

30G28



DER VROUWEN.
I

Ode XIII. cntiere , Sur Ie tableau

I de Ia More.

QVeje veux mal n ce ?dntrefamafqm ,

^ifeplaifant a nousdvnner la peur

No«j peind la Mort comme un horrihle mafque .

La Mort defoy n'a beauté , ni Uideitr

:

JAais chaam peut , par Ie cours defon <tgc

,

lEain a. la Mort tel qu'il veut levifage .

O que la Mort a la vie ejifemhlable

!

Q^eÜe afes traiBs vivemem imités

!

Si la vie eft vicieufe , oü louahle ,

La Mort retient les mefmes qualites

:

Si qu'un chacun ,fansf^avoir la Magie ,

Pm veoirfa Mort au miroir defa vie .

Imicacion Italienne.

Sla pien di fciagura

11 bi:{arro Pittor\

Chi per far' ci pa'iira ,

Pingendo fa di fuor*

La Morte pien d'horror\

Della Morte la faccia

Brutta che fia , no'l fd
Chi volemier* Vabbraccia •

La vita quaV fi fa ,

La Morte tal' fara •

EJfendo poi parecchio

Uun* all' altro fra noi:

Se mirar* nello fpeccbio

Del viver* nojlro vuoi ,

ll morir' trar' w{ puoi .

K 4 Lof.
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Si WTNEMLNiHEYT
Lof-en-danck-dicht aen de wel-Ed.

FRIESSCHE MUSA*

W El-edel is utv Udm : dit voordeel ff niet kjeen ,

Toch eengemeene \tel heeft dat met u gemeen .

Wei-edel ü uiü X^d : diefd utv Stam doen hlincken ,

Ew njienin het top , als and'renederfimken .

H^el-edel ^ijn u Daden al ,

Daer opgeen Satyr[madenfal

.

Vw Stam verdient , dat u een yder eert , en dient

:

Vttf XJelgetuyght , dat ghy met d' Engels 7(i}t bevrim

:

Vw" Daden wijfen uy t u innerlicke krachten ,

r>en drift van wv gemoet ,
'tgeheym van utv* gedachten .

ydeught tveert van u noot , en druck^-

En vonght utoefeergrootgeluck'

Ghy ititgeUickigh , Uymph , door uw wel-ed'le Stam

:

En meer , om dat daer by een ed'le T^iel noch quam

:

Vtv' ed'le Daden meefi utv Stam en \tel beproncken ;

Viefchemktghy and' re we' er . dees waren ugefchoncken.

Dewijl ghy 's hemelsgaeffoo loont ,

fVertgh^ op d'aerd' foo braefgekroont .

Laet uyt utv ed'le Stam veel fpriinen komen voort

:

Laet uyt uw ed'le T^tel veel tvond'ren Mefpoort

:

Laetaldermeefi uw lofontjiaen uyt ed'le daden ,

Daervanhetvolgenotgeenf\erver kanverfaden

;

Daer vangeen hant ,
geddcht\ of tongh ,

Genotghoytfchreef,ofivracht.offongh.

Jck ben eenfpeel-genoot van V kunPghfnaer-gehJ^ncki

My waer het jïem-gevleyfeer gunfïigh :mm de danck.

Door 't hooren ben ickdoof. mijn oogen haer verblinden ;

Omfien Jieici^feer quaden kjtns ,

Vfv Stam-en-ZJel-en-daden-glans .
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DER VROUWEN. 85

T>oor*t horen , Nymph , van u hm ickjvoorand're doof:

Ich^hehvreughd' van gemis , enghy eer van de roof.

Die dagh , als dooruw kun^ gehoor mv « hemmen ,

MoetdicktPilsinhetjaer, ickinuio fftel-:{aelkomn:

Ghy welkom heeten my hy-na ,

Gelijckjils ickCxcilïz

.

Csecilia : van my is menighmaeluw Teeft

Metyvernagetracht , met luji geviertgetreejl

:

Jc^noyt , als nu , onthaelt . Nu :(ijtghyftlfverfchenm .

Viv* lievers tegeval : utv' hatersflracx verdwenen ;

Van wolcktn wierde vry de lucht •

En droufhevt nam van my de vlucht .

X^jtghy verfchenenfelv' in Jufferlick^ewaet ^

Ofheeft de Nymphfoo wel uw wefen , als *tgelaet ,

Die door haer roem verheft het gantfchgeflacht der vrouwtn 5*

In « wertfyge-eert , in haer xjjtghy t'amfchouwm

.

Wat d'hemel oyt fond' t*huys aenu, •

Dat heeft de FrielTche Mufa w«

.

Wei-eer benijd' ick't lot derGriecken ,
als ickjas

* Tgefpier langhs Helicon , de reyen op Parnof,

Van ?h<xhus Jyngevolgh , en alle Sangh-godinnen ,

Maer dat (vas yd'le waen : nu wentelen mijnfinnen ,

N« haedt mijn :{iel in^t recht vermaeck. .

Daer van een Grieck.hadflechtefmaeck..

Wel , Ed'le Nymph , u :{y dan lofen danck.aÜeen

:

Blijftghy , O Nymph , ons hy : Caecilia vaerr' heen ,

Wy kpmen t* aller tijt met u haer hoogh tijt vieren .

^poüo mach Pamas , en Helicon , vergieren

:

Daerghy :^jt , kp^nfƒ^" h '

Met neSiar en met amhrofy .

Maer het fchijnt dat dê naem van jinna wat nootfake-

lickhevt van't Noot-lot brengt tot de gelee^che^^t, van

de gene die hem voeren. Onder deweickc wy met recht

de eerfte plaets geve aen A n n a van B o s s £ ^ e n,
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'/rouwe vander Vere>Vliiïinge,ende Brouwerf- haven»

huYfvrouw van Philips van Borgoragwc, Anthonifz. die tot

Vider hadde hertogh Philips, de goede . Defe Anna was

fonderling geleert,en,gelijck een tweede Macenas.won'

der gunftiglijcnde mildt tegê alle geleerden. Het welck

onfen groeten Er^^ww genoegh aenwijftin een langen

Latijnïché brief,die hy in'r Jaer 1 500. uyt Parijs aê haer

fchrijft, ende noch onder fijne andere brieven te lefen is.

Hetgeflicht vmSuySy is eenige hondert jaren inde

ftadc Dordrecht van de voorneemfte geweeft, en heefc

vele Borgemeefters , Schepenen 9 ende andere Magi-

ftraers perfonen voort-gebracht . Wt het felfde is ge-

fproten Cormlis Suys prefident van Hollant> eii onder an-

dere deftige Joffrouwen,A n NA S V Y s , geeftclicke

niaeght , de welcke van wegen haer yverige Godifalig-

heyt ruwere fcden, en ongelooflickegeleertheyt , haer

A>orluchtigh geflacht grooten glantz heeft aen- ge-

bracht . Aen defe zijn rc lefen eenige Latijnfchc vei (Ten

van den gemelten Grudius , met hare antwoort

.

Van de konften der godinne Pallas wert A n n a van

PALLANTOock gcrocmt in de Latijnfche dichten van

Ji^eliilus , Pofïhius , ende Smetius .

Ende de laeifte prijft oock de gelcerthcyt, van Anna
Ut EN HOVEN, mede edel van ftam ende geeft . Want

hier uvt is geweeft Nicolaes Vtmhovm , prefident van

Vlaenderen, fijn foon Cml Vmhavm door de brieven

van onfen Erafmus bekent , ende wederom fijn foon van

den felfdé naem, die de gemeltc dochters van lm Morel

in*t Griecx ende Latijn geleert gemaeckt heeft

.

Is noch in't leven Anna , Roemer Vijfchers dochter

»

in verfcheyde konften , talen , ende wetenfchappen feer

ervaren , gelijck haer aerdigheden feer aerdigh be-

fchreven werden van den Amfterdamfchen poëet > ende

haren Lantfman io'c volgende dicht

:

Op

'V
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Op de geboorte van onfe Hoüant-

fche S A p p II O

,

ANNA ROEMERS.
I.

ALs *t heyligh hloodt-geheym watfelfaews ons woujonnm^

En faligen ons etwv , dom quam in't licht derfonnm

Dces kunfï-Yijchs Anna wiendm hemel hadt befint

.

Soo haeji de Goden en Godinnen dit vernamen ,

Sy met de Mufen uyt haer hooge:{etelsqHamen

Om te begroeten , en tefegenen het kjm .

II.

5"^ lagh in 'j Voeflersfchoot , enfloegh de tetd're lichten

Op d'omméjiaenden rey van blinckfnd' aengefichten

:

Een heyl'geglantx,^foo 'tfcheen ,
[weefde om haer edelbreyn o

De i^ey der Hemel lienfchiep een te fondcrlingen

Genoegen , en bepondt een- pemmighlickjefingen

,

Enheyl te wenfchen 't kjnt dat meer tvas als gemeyn .

III.

Groeyt tfongenfy , en bloevt , omluyckt , 0 bloem der bloemen l

O roem van uwe tijt , daerRoemer op magh roemen l

Eer van utvs Vaders huys ' en prowkyan uwejladt

!

Gedurende de lent van u onnooflejareft-.

Moet u noch leet , noch ramp , noch onfpoet wedervaren >

Dien d'Hemel op-geleyt heeft als een weerdefchat .

UIL
De tijtgenaeckt , dat om den lof- krans te bejagen ,

Chy mch Arachne met u naeld-werck^uytfult dagen

:

Nature met 't Pinceel , Graef-yfer , koleen kjrijt ;

PolyiTinia metfangh : Eraro met u[naren

:

De Schrijvers met u pen , die in elckjen[al baren

Virwonderirigh > alsghy d^r Sfhrijv'ren Phcfntx a^t »

ptr
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V.

Der kunft-hem'md'ren ooghfalgaen de muyren vryen ,

Die rtjcK lickK'j" W^et met uwefchtlderyen

:

Defpiegd-glafen die te fierUck_:(ijn vermaelt

:

De Boucken geftojfeert met duvfenderley dingen»

Vol ktmji , vol prenten , en verfcheyde teeckeningen

:

Defijde Hojfen diegeT^idt :{ijn van n nadt

,

VI.

JAaer ditfal *t minjie:^ijn , wanneer de Faemfal loven

Vrijm , m proje , datfyn ^id ontfingh van boven»

^Is Grotius verjiomt : als Cats oock.bril toekijckf

.

^Is Hooft vertvondertflaet: als Heyns metfyrnn Schrijver

Vguldeverf.en leeft . en d'eenuytgrootenyver

By Pallas , d'ander u hy Sappho vergelljckt .

VII.

^^annetrghy met u dicht verdient de lauwer-hladers •

E» ^iert de Poppen , en uytheeldingen uws Vaders ,

Die u in wijlheyts School vanjonghs heeft opgequeeckj ,

\Vtedan u Spreucken , en u Hjjmen komt t'erkpumn ,

Sal roepen, dit *sgeen maeght, noch van 'tgeflacht der vroutven,

'Tfs Maro die hierfinght , *t» Cato die hierfpreeckt .

VIII.

jT^afl op geluckigh kmt ! waf. op in goede ^eden

,

Die van 't vermond'ren nochfult worden aengeheden ,

Vermits u oordeel , en uvtfiekende verflant

.

•pf^ajï op geluckigh kint ! (ieraet vanwoe tijden l

Den hemel u befchut voor al die u benijden ,

iVaf tot een wonder van het prachtigh Nederlam •

IX.

Soo eyndighde degroet , en fegeningh der Goden ,

Die hMrgefcbenckenmild dejonge vrucht aenbodtn ,

En met een hemdfchfpoockyerdwenen uyt Ugeficht .

Defpruyt nam toe , en hoefy meerbefiont te bloeyen ,

Te meer de wijjheyt met haerjarenfcheen tegroeyen ,

Bn 'tgten eerjï minder tvat dat tvierdt een grooter Hebt *

I
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DER VROUWEN.
X.

Ten Ungtn Ufien moet de nijd nufdfbelyen j^glÉ

Vat in haer :^ijn vervult der Goden prophtfyen ,

Dat "s hemelsfcbatten :{ijn te recht aen haer befleet .

Geefirijcke lonckyroMtve , O watfuüen wy u wyen **

T>e Nymphen van ons Y haer in uwe eer verblyen ,

Bnftaen tot tmn dienft tvilvetrdigh en bereet .

XI.

hiaeruytgelefenmaeght l vermits dergrootengunfien,

En 'i levens ydelheyt verdwijnt met alle kunften

Vergaept u niet aen 't geen datfchielicf^fal vergaen .

pVilt met ufchrand' regeeft niet hier beneden marren ,

Maer alt'tjt hoogergaen , enftveven nae deparren ,

Bnhemel-tvaerts 'tgefichtalseenSibyjlhflaen.

J. V. VONDELBN.

Befluyt-

:

i.Vat de redelicke XJele geen verfcheyden^trckjngen in ons

Lichaem en maeekt , als door byfondere inftrumenten : fulcx

hlijckende in de uitwendige , ende inwendige Sinnen .

i. Datdienvolgendede Geleertheytaengenomenwert , na dege.

mattgheyt der Herflenen, volgens de vier Hoedanigheden

.

Dat uyt die, de Koelte tot het Verftant doet, (gehjck^Arifto-

teles daer van beter oordeelde dan Galenus) ende dat tn heett

Landen, omdat doordeuytwendige hitte de inwendige uyt

-

getrocken wert , verfiandige luydcn wonen

.

5. Om wat reden de Kioeltege(iadige finnen , ende de Hitte on-

geftadigheyt veroorfaeckf ? Dat even-wel het Verftant in-

fonderheyt door de Drooghte kpmt . Beydeoockblijckende in

de Onvernufte dieren ; ende de Melancholijckemenfchen .

4. Dat Droefheyt eenwacker Verftant maeckt ,
volgens deleere

van Ariftoteles , beveftight uyt den propheet Efaioi ,
als oock

met degene , die uyt armoede tot wedde geraken .
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n WTNEMENTHEYT
y. Datdememorye hjïaetin vette Voéiigheyt: gelijch^de kjn^

derenbetvijfm, died'aldergrootpememoryehtbbm; waervan

jirifhteles de rechte reden niet engeeft . Dat Memory e endi

Verfiant niet wel te[amen kpnnengaen .

6. Dat de Jm iginatye komt door de IVermte y gelijck^de rafende

l^portfchen mede getuygen . IVaerom datfe niet tvel en kan

wefen met de Memorye , ofte het Verflam ^

7. Dat op de drie verhaelde Stnnen allede Konj^enenlVeten-

fchappenpaffen : ende dat yemant , dieam een verkeerde valt,

niet over- een-komende met degematigheyt vanfijnHerfenen,

nimmermeer tot volmaecktheyt en kan geraken . Dat Plat

0

hier beter opgelet heeft , infijne Difcipulen , ds Cicero infij-

nen Soon . Dat die natuyrlicke bequaemheyt niet alleen ver-

tyfcht en wert in de Poèfye , gelijck.de gemelte Cicero meende,

maer oock,inaUe Kpnflen ende IVetenjchappen,

S. Dat fulcx de oorfaeck. » '^an de verfcheydenheyt der Weten-

fchappen , daer degemelte loffroutvm harengeeft ingeoeffem

hebben

.

9. Dat diepfinnige hangêaen't Verfiant : Talen, Letter-kjmft,

ende diergelijckeaen de Memorye: SchrijvenMilderéy Plaet-

fnijden, Mufijcky <3^c. aen de Imaginatye, Datfe alle,

hoe- wel tegen malkardmn ftrijdende , uyt den Hemelgeflon

:(ijn in'tgefegent breyn,van denoytgenoeghgeprefen loffrouit)

Anna Maria van Schurman

.

(••)

Dusverre hebben vtry befchrcven alle degeleerde

JofFrouwen, die eenighfins tot onfe kennifle geko-

men zijn. Maer gelijck hec licht der Sonnen fchijnt bo^

ven alle de Sterren , ende met fijnen helderen glantz het

glinfterende Sterren-licht verdooft: alfoo ftaet mede als

infchaduwe het geleerde licht van de andere JofFrou-

wen , bv den hoogen luyfter van de onvergelijckelicke

JofFrouw Anna Maria van SchvRxMAN. Want

de bvfondere Talen , ofce Wetenfchappen, daer yemant
af
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DER VROUWEN. 9^

af gercemc wert) heeftfe io haer alleéjcnde elcke in den

hooghften graed . Waer coc fy niet alleen door ftudyeii

en neerftigheyc gekomen is: maer de Narure felve heefc

alle kracht ingefpannen > om hare gefcgende Herflenen

tot alle hooge wijfheyt bequaem te n^aken . Het welck

niet ondienftigh zal wefen, wat nader aen-te-wijfen,en-

de met eenen de Ziele , ende hare kracht wat wijdt loo-

pigh te ontleden. De redelicke Ziele en kan in ons Lic-

haem geen verfcheyde wercké uyt- voeren ; ten zv datfe

totelcki een byfonder gereetfchap heeft. Sulcx fiec

men klaerlick in de J^nimaU facuUeyt , ofte deZiclicke

kracht, de welcke byfondere werckinge hceft,in de vijf

Wtterlicke finnen , om dat elck, een byfonder maeckfel

he^fr. Een om te fien) een ander om té hoorcn) een an-

der om den fmaeck > een ander om den rcuck, een ander

om 't gevoelen. Ende indienfe alfoo niet en waren, daer

cn zoude maer eenderhande foorte zijn van werckinge >

*t zoude al fien zijn i ofte hooren , ofte ruycken : alfoo

het werck-tuygh de kracht fchickt ende bepaclc tot een

werckinge, ende niet vorder. Dewijl het dan foo geftelc

is met de Wtterlicke finnen > is wel te mercken , dat hcc

opdefelfde wijfe van binnen gaet met de Inwendige,

Door de felfde Zielicke kracht is't, dat wy verttaen,in-

beelden> ende gedencken . Derhalven, indien het waer

is I dat voor elck wert vercyfcht een byfonder werck-

tuyghjfoo volght nootfakelick darter binnen in de herf-

fenen is een voor het Verftant » een voor het Inbeelden,

en een ander verfcheyden voor de GeheugenilTe. Want
anders indien de HerfTenen geheel op een manier geftelt

waren,foo zouden fy geheel wefen voor*t Verftar,t>ofte

geheel voor de Inbeeldingc , ofte geheel voor deGe-
heugeniffe . Maer dewijl wy nu fien verfcheyde werc-

kingen, foo moet oock nootfakelick dier verfcheydcn-

heyc wefeti van werck-tuygh , Even-wel fiet men in de
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WTNEMENTHEYT
^natomye , ofce ontledinge der Herffenen , dat al haer

wefen, even-cens is,fonder eenige verfcheydenhcyt van

deelen: daer werden alleen gevonden vier kleyne grout-

kcns , dewelcke ( naeu ende wel beöen zijnde) allegader

eenderhandc maeckfel endegedaente houden ,
Tonder

vet tuffchen beyden te hebbé, waer inne fy zouden mo-

gen verfchillen. Dewijl dan in de Herffenen van wegen

haer wefen, ende maeckfel gantfch geen onderfchey t
en

is , en datter groot onderfchevt valt m haer werckinge

,

foo moetê wy nootfakelick voor het werck-tuygh daer

van,nemen de vier hoedanigheden,ende maken foo veel

algemcene onderfcheyden van Begrip; als daer is hec

cetal van de felvige . Want te mecnen, dat de redehcke

Ziele, wefendein't lichaem , kanwerckenfonder een

lichamclick werck-tuygh'twelck haer helpt, is tegen

allenatuerlickePWo/o/j^j'e. /. „ . • . . „
t. Derhalven al is*t dat uyt de vier Hoedanigheden,

diedaer zijn, (te weten, Wermtc, Kouw, Vochtig-

hevcende Drooghte) vandengeneef-meefter Gdmus

dekouw geho^dé wert voor onnut tot eemge wercken

van de redelicke Ziele , ende maer dienende om de uyt-

ftekende hitte te matigen ; foo

m in't voorgaande Capittel by-gebracht hebben,beter

eefevt,dat grofcndè heet bloet den menfche wel meer-

der kracht by-brengt.maer dat dun ende kout bloet oor-

faeck IS van Lerder verftant. Waer uyt blijckt, dat van

de Koelte het grootfte onderfcheyt
]^^^^^£f^'[

Menfchen gemaeckt wert , 't welckisjt Verftant Hier

OP fiende den felfden Jriftotda. vraeght i ^-ProbL i s -

)

waeromde menfchen , die in de heete landen wonen ,

cellick Eavpten, ende diergelijcke, geeftiger ende wij-

Ferzijn,alsdegene, die haer in koude plaetfchenont-

houdend Waer op hy antwoort,da( dc groote hute va" t

Lanrfchapde natuerlicke wermte van de HerlFene v^^^^^^
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fpreytjcnde verieert,en de fclvige alfoo kouder maeckt:

waer door fulcke Menfchen verUandiger werden. Ende
in tegendeel de groote kouwvan de lucht, denatuer-

licke wermte verfterckt , ende bcfluyt , datfe niet uyt en

kan . Soo dat , feyt hy , die geheel heer van Herflenen

zijn , niet en konnen yet van groot begrip uy trechien

;

maer zijn ongeftadigh in haer gevoelen .

3. Want in heete Herflenen werden de invallende

gedaenten, gelijckals gekoockt, ende over fulcxde

beelden der dingen) daer fy op fpeelen, geftadigh veran-

dert j het welckongeftadigheyt , ende wifpelturigheyc

veroorfaeckt . Anders gaec het toe met de Koiiw , dc-

welcke door het toe dringen eiide vaft houden van de

beelteniflen,maeckt dat den menfche vaft by fijn gevoe-

len blijft; ciifulcxgefchiet om darter geen andere voorc

en komen > die aftrecken . Want de Kouw belet de be-

weginge, niet alleen van lichamelicke dingen» maer

: ƒ, Loock van de beelteniflen (die de Wijf-gerigcn feggé den

"aert van geeften te hebben) in de Herflenen . Daii defe

Kouw moet verftaen werden niet uyt-muytcnde j maer ^
matelick: het welck wy> met een bequamen naem»
Koelte noemen.

4. Want belangt de andere drie hoedanighedé; Onfe
Galenus fchrijft > dat de wijf-gerige Heraclhus , de Wijf-

A heytfteldein deDrooghteder HerflTenen. Het welck
'1 Plato mede alfoo verftont « als hy leerde , dat onfe ziele

geheel wijs in't lichaem komt'.maer datfe door de groo-

. te vochtigheyt diefe daerinvint, lerftont van alles on-

'I
wetende wcrt : dewelcke daer nae met de jaren vermin-

derende, ende het lichaem drooger werdendejde vorige

wijfhcyt haer wederom opcnbaert: als ofte wy anders

niet en leerden , als 't gene vergeten zijnde wederom in

' den fin komt . Onder de onvernufte Dieren , feyt j^ri-

fiotdesyzïjn die de gaufte, die in haer geraatigheytde

L mee-
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meeHe koelte ende drooghte hebben , gelijck daer zijn

de Mieren, en Byen: dewelcke in vernuft de raenfchen

nae by komen. Buyten dat,en ifler geen beeft foo voch-

tigh, als een Swiin,noch oock plompcr , Onder de vier

Vochtigheden van onsLichaem en ifler geen kouder

en drooger, als de Melancholye, dac is het fwart, dat men

onder in'tbecken van yemant, die bloet gelaten is, op

den gront fiec . Ende de geleerde luyden , die oyt in de

werelt boven andere uyc-gcmuyc hebben > fchrijft ylri-

fioteles ^o.Probl. t . alkgid&ï mdancholijcl^gcwee^ te zijn.

Ditgetuyghc ons mede de H. Schrifture, als de pro-

pheet Efai<i6 feyt, dat de droefheyt Verftant raaeckt.

Want Droefheyt ende Tegenfpoet , en verteert niet al-

leen de vochtigheyt der herflenen , maer verdrooghc

oock felver 'ffgebeente: welcke hoedanigheyt het ver-

ftant fcherper maeckt. Hier uyt is nu lichtclick reden te

geven , wacrom dat fommige , foo lang fy in tegenfpoet

cn armoede leven, vvonderlicke fchriften voor den dagh.

brengen,ende daer na komende tot goede fortuyn,ende

wei etende ende drinckende , niet byfonders en konnen

uytrechten ; dewijl dat een geruft ende vrolick leven,

ende alles nae fijn wenfch te hebben, de herflenen flap

ende vochtigh maken . Ende dat is oock 't gene onfen

Bippocratesk^de <).Epid,9. Vreughde maeckt het Hertelojch.

5. Gelijck het Verftant hanght aen de Drooghte

,

foo beftaet de Memorye ofte Geheugeniflfe in de voch-

tigheyt der H erflenen. Haer werck is te bewaren, ende

by een te houden 't gene door de finnen ofte gedachten

begrepen is ; waer uyt blijckt datfe in vochtigheyt be-

ftaet , de welcke de Herflenen weeck maeckt , om in de

felvigedebeelteniffeiTvanalle dingen gedruckt tekon-

nen werden . Maer hier moeten wy verftaen geen wa-

terachtige , die daer toe gantfch onnut is: maer een oly-

achtige , ende vette vochtigheyt . Sulcx beveftight de

I
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Kintfheyt>in weickejaré de Menfch grooter Geheuge-
niflTe heeft > als in alle de volgende ; ende de HerlTenen

zijn dan aldervochtighft. Soo vraeght de geroelte Art-

fiottles ^o.Probl.^. Waerom dat Oude luyden w ijfer en-

de verftandiger zijn > ende jonge luyden rafTer leeren ^

Waer op hy een qiiade antwoort geeft > hier te lang om
te verhalen,ende te weder- leggen. Maer uyt defe leere

kan het klaerlick beantwoort werden; te weten, dat

Oude luyden verftandigh zijn , om daife veel drooghte

hebben: ende weynige geheugenifTe > om de weynige
vochtigheyt . Wt welcke oorfaeck het wcfen van de

Herflenen verhart, ende dienvolgeode niet en kanont-

fangen de beeltenifTen > die men daer wil inprenten : ge-

lijck in droogh en hart wafch naeuwelicx de beelienifle

van den zegel kan gedruckt werden>hct welck in weeck
eiï gemoedigh waJch feer licht gefchiet , Wt defe Icerc

is klaerlick af te nemen, dat het Verftantendede Ge-
heugeniflTe recht tegen malkander ftaendc werckingen

zijn ; foo dat een menfch van een groote geheugeniffe

»

gemeenlick kleyn verftant heeft: ende een van grooc

verftant naulicx kan al te wel onthouden: dewijl het on-

mogelick is , dat de Herffèncn te gelijck uyt-muyteu in

drooghte ende vochtigheyt

.

6. Is nu overigh maer een werck der Herflenen , te

weten de Imaginatie, ofte Inbeeldingc , ende maer eene

Hoedanigheyt, te weten deWermte, de welcke dan

daer uyt nootfakelick voortkomt : behalven dat de we-
tenfchappen, die tot de Inbeeldinge ftrecken, zijnde

gene > die van rafende in de fieckten gefproken werden

,

ende niet de gene , die tot het Verftant ofte de Geheu-
genifle behooren . Ende alfoo de Rafernye , ende Dul-
ligheyt zijn heete fieckten der HerfTenen , fulcx is eene
groote bewijf-reden, dat de Inbeeldinge indewcrmre
beftaec . Een dingen fchijnt wat fwarigheyt te hebben >

I. 2 te
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94 WTNEMENTHEYT
te weten > dat de Inbeeldinge , recht ftrijdigh is met het

Verftant , ende de GeheugenifTe, ende dat de bevindin-

ge niet over-een en komt met de reden j dewijl veel

wermte » ende drooghte haer wel konnen te famen vou-

gen in de HerfTenen > ende even- eens hitte ende voch-

tigheyt in hooge graed; en derhalve zoude een Menfch

konnen hebbé groot Verftant,met groote Inbeeldinge

;

ende veel Geheugeniffe, met veel Inbeeldinge: maer

men bevint inder daet een wonder te wefen , datter yc-

mant gevonden zoude werden met groote Inbeeldinge

die met eenen verfien was met goet Verftant > ofte Ge-

heugeniflfe. De oorfaeck hier van moet wefen, dat voor

het Verftant van nooden zijn teere ende fijne HerflTencn

(gelijck GaUmis wel fchrijft) ende dat de groote hitte

het fijnfte verteert , ende het groffte overlaet . Om de

felfde reden,en kan een goede Inbeeldinge haer niet wel

vougenmet vele Geheugeniffe; alfoo de groote hitte

de vochtighey t der Herffenen verdrijft > ende de felvige

hardt ende droogh maeckt : waer door fy foo lichtclick

de gedaenten niet en konnen ontfangen

.

7. Dit zy genoegh, hoe de Hoedanighedê der Herf-

fenen vcroorfaken byfondere werckingen der Ziele, die

allegader tot byfondere wetenfchappen ftercken . Soo

datelcke wctenfchap flaet op een van dedriegefeyde

werckingen , fpruytendeelckuyt byfondere hoedanig-

heyt der Herffenë. Ende een Menfche, die tot de eene

konft gantfch bequaem zoude wele, om in de felve voU

komentlick uyc le muyten ; indien hy die niet en treft

,

ende hem tot een ander begeeft, met degematigheyt

van fijn breyn niet over-een-komende , zal daer noyt

door geraken, maer in de beginfelé blijven fteken. Hadc

Baldfü blijven ftuderen in de Geneef-konfte , gelijck hy

begonnen hadde, zoude een flecht DoEior geweeft heb-

ben ; daer hv van ftudyen by tijts veranderende, een van
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de grootfte Rechtf-geleerden geworden is . Dc Wijf-
gerige Plato hierop lettende > als hy yet byfondcrs, endc
dat niet gemeen en was, wilde voorftellen > koos hv uyc
fijne leerlingen de gene,die hy oordeelden de Herffènen
daer toe geftelt te hebben : wetende door ervarenthevt>

dat te willen Iceren hooge ende uymemende dingé den
genen I die kleyn van verftant zijn > niet anders en was 9

als tijt verquiften j efi de geleertheyc in't wilc te werpen.
Hadde Cicero dit wel begrepen , hy en zoude met fijnen

foon,daer nier bv en was,foo veel niet opgehadt hebben
om hem te fendé in de vermaerfte fchool van de werelti

gelijckdoen Athenen was i ende by den grootften wijf-

gerigen van dien tijdt , Cratippm . Want alfoo hy geen
bequame HerflTenen tot de Studyen bv en bracht > foo
gin g het met hem,gelijck mé gemeenjick feyt, Brengt
een kat in Engelant , fy zal meeuwen aKTe weder komt

.

De felfde Cicero meende, gelijck hy in fijn gefpreck voor
den poëet Jrchia feyt , dat de PoèTye alleen vereyfchten

yemant die van naturen daer toe geboren , ende als door
cenen Goddelicken geeft

(
gelijck de Poëten felvc oock

fpreken) aengeblafen was : maer dat de andere ftudyen >

ende geleertheyt , in onderwijfinge ende goede regels

beftont. Dan hy heeft hier in ongelijck. Want daer en
is geenkonft ofte wetenfchap in de werelt gevonden 1

daer yemant inftudeert, dien het rechte verftant ont-

breeckt, oft hy en zal tot fijn oogen-merck niet gerakê»
wat moeytê ende arbey t hy oock in de boucken ofte on-
derrechtinge al fijn leven mocht aenwenden:ende by al-

dien dat hy eê andere,daer fijn natuerlicke bequaemheyc
toe ftreckt , vlijtigh aen -neem t > niet in weynigh dagen
de felvige zal begrijpen . Sulcx gefchiet in de Poëfye 9

fondereenighonderfcheyt : Indien yemant > die van 'na-

turen daer toe geftelt is, hem begeeft om verflèn te ma-
ken, zal fulcx doen met groote volmaecktheytj daer

L 3 een
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96 WTNEMENiiiiiYT
een ander , altijdt een quaet Poëet zoude blijven . Soo

heb ick verftacn , dat de heere Mr. Cormlfs Boy , die dic

werck met fijn aerdige dichten veel ^ieraets gegeven

heeft, in de fchole noch geheel jonck zijndcen gantfch

geene onderwijfinge daer van gehadr hebbende , goede

ende wel vloeyeude verflfen maeckte,tot verwondering

van fijne meefters. Waerom niet vremtenis,dathy nu

veel lichter ende vaerdiger een trefFc-lick dicht maeckt,

als vemant eenen gemeenen briefzoude fchrijven

.

8. Dit heb ick dus verre , tot befluy t van het Capit-

tel van de geleerde Joffrouwen,wat breeder willen uyt-

meten, op dat blijcken zoude de reden van de verfchey-

denheyt,waerom dat fommige haer allee bemoeyt heb-

bé,met talen te leeren, andere roet de diepfinnige bouc-

ken der Phihfophen te ondcrfoeckê,andere haer begeven

hebben tot fterre- kijcken, ende den loop des Hemels te

verftaen, andere al hare luft fchcppen m de H.Schrihte

lefen, ende hare geheymenifien te doorgronden ; dewi)l

clcke gevolght heeft, daer haer nature denwegh toe

wees,en fy bevonden dat haer Herflenen bequaemft wa-

ren, om 't gene fy onderfochten,wel te begnjpen.Nu is

alleen overigh, datickkortelickaenwijfe, watonder-

fchey t van Wetenfchap in't byfonder fiaet op het onder-

fchevt van den geeft ende begrip; hetwelck ick doen

zal in de gene, daer de onvergelijckelicke Joftrouw van

5ckr»w«>. boven alle exempelen foomede verüen is,

dat haer Ed. niet eens van nooden heeft gehadt te letten

opdegematigheytvan haer Her(Fenen, oni totd'eene

ofte d'ander Wetenfchap haer te begeven, zijnde de lel-

vice, in alle, oock tegen malkanderen regel-iecht ftrij-

dende Hoedanigheden vvonderbaerlick gematighttot

ald-rhande foorten van Gcleertheyt. Gelijck ick vol-

cens onfe gronde nu bewijfen zal,die fy met haren God-

delicken geeft gacc overtreden ; genoegh betoonende

,
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dat den grooten God haer boven den natuerlicken men-

fche wonderbaerlick begaefc heeft

.

9. De Konften en Wetenfchappen, die verkregen

werden door het Verftandt , ende u> t drooge ende koele

Herffenen^zijn by de wel-gemehe Joffrouw in goet ge-

tal , als voortreffelicke kenniflTe , ende diepfinnigh oor-

deel hebbendein TheologiaTextualt, Dogmatica, PraBicay

ElenBica : felfs tot de fwaerfte , ende fubtijlltefcholajlijC'

ke quajiyen coe . Verftaet haer oock wel in de theorie van

de Geneeft-konfte DiaUElicaydcNatuerlicke endt MoraU

philofophye .

De gene die tot de Memoryehehoortn t ende vochti-

ge HerlTenen van doen hebben > zijn voor-eerft de Ta-

len ^ alwaer onfe Joffrouw niet weynigh t'hu^sen is.

Want behalven de Nederlantfche > Hoogh-duvtfche>

Franfche» Italiaenfchei Engelfche, die nu gefproken

werden > is fy wonderbaerlick ervaren in de Latijnfche %

Griecfche>Bybels en Rabijns-HebreeufchcChaldeeu-

fche, Syrifchc, Arabifche» Peifiaenfche, Ethiopifche,

en diergelijcke. De letter-konft va alle die talen verftaet

fy volkomentlick: als oock de Befchrijvinge des we-

relts,GijfFer-konft»en infonderheyt de Theologiapofitiva»

Van de Wetenfchappen)ende K.onften, die dooreen

goede lmaginatye,endt werme Herffené voortgebracht

werden , is hier mede overvloet . In de SchrijF-konfte

en behouft haer Ed. geen meefters te wijeken : jae gaet

te boven de netfte ende aerdighfte drucken,ende dar iri'c

Hebreeufch.Syrifch, Griecx, Samaritaensj Ethiopifch»

Latijns , Italiaens, &c. ende kan de meefte Handen van

dien op verfcheyde manieré> als Capitale letters,Staen-

de»Loopende,feerkonftelickfchrijven. Is niet minder

ervaren in't Teyckenen j ende de Schilder-konft . Kan

fijde Bloemen, ende diergelijcke» naer het leven bordu-

ren. Kan teyckenê met Pot-loot>de l?enne,Crayon,5cc.

L 4 Schil-

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

30G28



9» WTNEMENTHEYT
Schildert in miniature,ofte water-verwe . Schrijft gee-

ftigh met een Diamant op Glas. Kan Hout-fnijdenjofte

met cé Penne-raes in Palmen-hout Contrefeytfels ma-

ken . Weet te Boetferen in Wafch : ende te Plaet-fnij-

den i tot haer eygen Contrefeytfel toe . Is cock lofFe-

lick ervaren in Mufijck,ende flaet konftigh op de Luyt.

Jv^aeckt aerdige Verfien in Latijn, ende andere Talen .

Verftaet grondelick de materye van Staet,als de Polhikc

boucken , ende H iftoryen van alle Volckeren , in alder-

hande Talen neei ftigh door- lefen hebbende. Waer uyc

klaei lick blijckt , dat heer Jacoh Cats , niet nae het opge-

ven der Poëten, maer nae de naeckte waerheyt, het

volgende vers onder haer beelt geftelt heeft

:

IVie oyt dit aerdigh beeltfult kpmen am tefchoutven ,

Hout vafi , datgby hierfiet een roem voor alle vrouwen ,

Van dat de wereltfiont , tot heden men dagh ,

Niet een die haergeleeck^ofnu hereycken magh .

Wie en zoude door defe uyt-nementheyt niet opge-

weckt werden, om fijn felven van de banden der onwe-

tenheyt lofch temaken, ende foecken hec talent fijns

verftants, na de mate het van Godt gegeven is, tot wijf-

heyt ende geleertheyt te hefteden < My hebben voor-

waer die Goddelické gaven foo beweeght , dat ickniec

en hcbbe met goede oogen konné aenGen, dat den goe-

den Geeft van mijn twee dochterkens in gemeenVrou-

wen-werck zouden verftickt werden: derhalven onder-

u ijfe ick haer uyt fchool komende , ende genoegh ge-

fpeelt hebbende, benefFens haer broeder, over tafel,

ende by 't vyer , wederom als een nieu fpel, in de Talen,

diefe met grooten luft aannemen, ende onthouden, hoe

weynigh jaren fy noch hebben. Ende ick en vreefe niec

eensidatfe daer na minder verftant ofre luft zullen bren-

gen tot goede huyf-houdinge ,al verftaenfe de ftichtige

boucken die in de geleerfte talen befchreven zijn

.

Hec
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0

Het III. Capittel.

i.Dat d( Vrouwen verfcheyde dingengevonden hehh(n,ftret'

kende tot onderhout van leven , endttvtl'levm

:

fc.Ceres Broot , ende de Wetten .

S . Vefta het Huys-bouwen .

4. Arachne het Vlafch

.

5. FüUsde Kpnfien, Oorlogen y Spinnen, ende Weven : U'
vordert door Tanaquil , ende Pamphile

.

6. Polyhijmnia den Retorica y Urania/;^/ Sterre-kijfkf^t

Carmenta de Latijnfche letteren .

HIc fileant alimenra viri confumere nati

»

Qux dedit inventis fccmina prima fuis

.

Hxc coliturjam diva Ceres , cui mollis Arachne
Jungirur a doótis nobilitata coüs

.

lila per immenfum dedit ire volantia mundum
Carbafa > 8c ajquoreas tendere vela rares

.

Nosprocul occafura Batavi> quodfubdimusortumi
Hoe una totum virgine pendet opus

.

Lina mex defint PatriïB > commercia deerunt

.

Tranftra nee in Morinos diriget ulla feros

.

Velis Belgatumetjdomitifquetumefcit ab undisi
At tantx titulum fcemina laudis habec

,

Ne raribus > malifvè tuum plus Belga Leonem
Pinge , inventrieem vult locus ifte Deam

,

XI^ Eet , Mannen , die noytyet ter werelt hehtgevonden.
En anders nietgedaen , als allegoet verftonden»

Pack^-lafien vander aert , die niet eenfier betracht

Dan hoe u vaders erf[al werden door-gebracht

y

Weet hier wat Ceres deed', haer hehjet dancl^te teeten

Dat tpygeen ah^ls meer ofwilde wortels eten,

L j Dat

1%
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Dat ons het kp^'n voedt . Set Bacchus hy den tvijn ,

En alle die met hemftaeghfat en droncken :(ipi

,

Die vocht ts mannen-vondt . en hier afh'tgekomen

Vat hy wel aldermeefl wert by hm in-genomen ,

Oatfy meerdronchers ^ijn , meer gulfigh uyter aerh ,

E» quifien dat de Vrouw uyt haren huycl^yerfpaert .

Die wert de voedtfel- vrucht , het kpren toe-gefchrtven

Dat boven allen dranchjt noodigh om televen

:

Jil (oaerder wijngebrecky menfche kpfi beflaen ,

J^^ant water uyte lucht kan allen dor(i verflaen .

hiaer als het broot ombreechf , ontbreken alle dingen .

Wel laet ons dat een liet de Vrouw ter eerefingen ,

Enfeggen : Edel dier , ghy T^ijt de werelt nut •

'Na Godt , T^ijtghy die ons het leven hebt befchut .

Leeft by ons eeuwighlick^, en yfonder u te wreken

Van dat wy immermeer berifpten ugebreken ?

Blijft onfe weder-helft , blijft onfer even-beeldt

,

Jn wien met vollen glant:( de groote Schepperfpeelt *

heert , mannen , leert u les , en wilt u taelgewennen

TefprekpJ nae den toon van mijne ware pennen ,

Diefpringen verder uyt , en raken breeder aen

iVat by de weerde Vrouw op aerden isgedaen .

De wetten , die dt mans op eygefouten maken ,

Heeft Ceres oockberaemt , diefelde Vrouwen braken ,

Meefï mannen over-t^en . en daeromfeght men vafi ,

Dat aen een luffer-hant den degen isgepafl

.

Betfweert van 't heyligh recht , daer voor deguyten beven ,

Dat van den hemelfelfs den rechter ff gegeven ,

iVert van een maeghtgevoert , lusiitiagefeyt ,

Om dat ons eerfïe wet if van een maeghtgeleyt

.

M ware ditgenoegh . noch iffer meer verfonnen ;

Want ?alias , oock een vrouw , heeft alder-eer^gefponnen ,

Bnlijnwaettoe-bereyt. Isudataltejlecht,

Sy heeft oock't terfiejlaelgegeven aen'tgevtcht ,
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De wapens eerfi bedacht , de borsien eer gefloten ,
' ^Ê^'

Bn met een yfer huyt den heelen menfch begoten ,

£nfteecl^-vry leeren \ijn . dumkj « dat al te wreedt ,

Kjjckohier , een andtr maeghtgeeft u eenfachter kleed$

Van \aey , van kamelot . ofwiljefchoonder hebben

,

Kjjck^hier , een milder tvijfweeft u defijde webben ,

fVijJludenfijde-worm . verachtghy alle praeU

KJjck^hier , een ander Vrouwfchenckj u de befie tael ,

Schenckt u den letter-vorm , en leert de woordenfcbrijven ,

Maeckj dat wy nae de doot in boucken over-blijven

En eeuwigh kenbaer 7(ijn • wat R^omen oyt befchreef

Dat komt om van de Vrouw died'eerfïe letter dreef.

Vat tpas eengroote vondt . maer boven alle vonden

En was geen grooter op > dan die ons heeftgebonden

De reeden aen demafl y de :(eylen aen de reen ,

IVaer medewy altans door-vliegen al de ^een ,

Ten ooft , ten wefïen gaen , van waer de Spaenfchefchepm ,

Veel rijcken tot eenfpijt , gelmiefchattenflepen .

^rachne , ^ijtgegroet :ghy hebtet ons geleert

Waer mede Nederlant den Spaengjaert overheert.

Enfynen ftrant bevrijdt . Ghy , die de ilaggen naeyen ,

Ofdiefe dagelicx doet van deflrengen waeyen ;

Datghygeen Leeuwemeer cnfcbildert ? of Leeuwin;

De Vrouwe vondt de vlagg' , de Vrouwe voughter in •

^och heeftfe meergedaen ,fy heeft ons leerenfpreken;
Den jlerren-loop beduyt , en al des hemels fireken .

Dat ps het beji van al ; menfoecke waer het luji ,

Daer is*t y daer boven is't , dat onfe :^iele nifl .

AerdeMans veelgereetfchap» ende quaet tiiygli

'gevonden hebben i om malkanderen aen kantce

helpen, foo hebben wy aen d'ander zijde de Vrouwen
te bedancken > van vele dingen by haer gevonden > de

weicke to: onderhout van ons leven gaiufchnootwcn-

digh

D
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101 WTNbMhNlHhjfl
digh zijn . Door haer hebben wy koft ende kleedercn i

door haer wapenen > wetten > ende letteren

.

z, Deeerfte Menfchen i feydt Lucianut, alsfy even

geboren warenjfochien voor den dagelickfchen honger

een gencef-middel . Ende door den tegenwoordigen

noodc gedruckt zijnde, als fy door gebreckvanraedt>

'tgene beft was niet en konden verkiefenjfoo aten fy ge-

meen kruyt » daer na groeven fy de malfte wortelen uyti

ende quamen oock aen de eeckelen. Tot dat C e r e s

haer die koft af- leerde, met wat beters aen-te- wijfen

.

want fy de eerfte was,die de Menfchë verftant van't Ko-

ren gafjinbrengende het gebruyck van't lant om te eren»

ende met greynen te bezaeyen. Sulcx getuyght Virgtlim

ende andere ; als oock Ovidiw^.Met. raecdefe verflcn

;

Ceres heeft het eerfteplougen

*Teerfle :(aeyen onsgeleert-

jiltvatoyt de velden drougeriy

Dat was ons van haer vereert •

Sy heeft alder-eerjï de voren

Jien het aerdtrijck^op-gegrouftt

}Lngegeven in het koren

Dat de menfche meejl hehouft .

Soo fchrijft de Grieckfche Diodorus Sieulm , dat Ceres

cerft gevonden heeft het gebruyck van *t Koren , als het

felfde by geval onder andere kruyden önbekent wies >

ende dat fyde menfchen geleert heeft de maniereom

't felfde te'zaeyen, ende te bewaren . Oock datfe in't

lant van Athenen, Sicilyen ende Italyen gewefen heefr,

hoe men het felfde zoude malen en backen ; ende daer-

om voor een Godinne gehouden is gevveeft , wert oock

Yan Plinius betuyght. Ende gelijck fy het Broot gevon-

den heeft,het aldernutfte voedfel van ons leven: foo zijn

oock by haer eerft gegeven de Wetten , indewelcke>

als Diodom fpreeckt , de befcherminge ende 't welvaren

van'c
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van*t gemecne leven beftaet,ende by de verachtcnis vaa
de felvigci na *c oordeel vau Plato , alles verloren loopc»

ende geenderhande behoudenis te verhopé ftaec. Wanc
fy ftraffen de boofenjcnde befchermen de vromen. Hier
van getuyght de poëet K/>g/7m/,gelijck wat breeder uyt-
gemeten is in defe verflen

:

D*eerfie wetten , die men kent

D*otidtfle menfchen in-geprem ,

Xjjn de vonden van de vroum ,

Die ons leert den aektr-bousc .

5';' die ' t liehaem onderhiel

GafoocJ^voedfel aen de \tel

;

En begeerde , dat de mondt ,

D/< haer beflegreyn verjlondf

,

Oock^gtUerde letters at ,

Daer van niemant oyt wen fat

,

3. V E s T A fchrijfc den felven D/Worwƒ gevonden te
hebben de Konfte om huyfen te bouwen , ende dat haer
beelt om die weldaet by-nae in alle huyfen gc-eert ende
geviert wert

.

4. Arachne heeft alder-eerft, na het fchrijven
van Plinim het gevonden , wiens gebruyck oock
ftreckt tot zeylen te makê, Ket is voorwaer al een grooc
wonder , dat dit Vlafch een kruyt is , het weickalie ver-
gelegene Landen geli/ck als ons gcbuyren roaeckt ; jae

doeti dat wy in korten tijdt, ten aenGen de verre gele-
gentheyt,en met een kleyn windeken Ooft ende Weft-
Indyen gaen befocckê. Sy heeft oock de Netten gevon.
den , daer het wilt > vogelen 1 ende vilTchen mede ge-
vangen werden

.

5. P A L L A s , de dochter van den eerften Jupiter,

cnisom geen ander oorfaeckin't getal der Goden ge-
fielt , als om dat fy de goede Konften gevonden hadde

»

aerom oock de vcrmaerde ftadt van Athenen , daer de
ge-
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gelcerthevt mecft in fwangging, de onfterfFelickheyc

van haer bcnaminge ontleent heeft . Want Pallaf werc

by de Griecken mede ^^tegenoemt. Defelfde heefc

oock die van Lybien al den ooilogh eerft geleert. Wanc

Cicero getuyght , datfy aengewefen heefc , hoe dat men

iivt hec yfer wapens zoude fmeden , het lichaem wape-

nen , een leger in flagh-ordre ftellen , ende op wat wet-

ten den krijgh moet gevoert werden . De felfde PalU

heeft de Konft van fpinnenende weven (die ingroote

achtinge bv de Ouden was) eerft ingeftelt . Soo werdt

^chilhs , die onder de Joftrouwen verfteken was , om

niet voor Troyen te trecken, aldus van Ovidms aen-

gefproken

:

HocyfuUghy defpime-wieUn

Draeyen met u Prin^en-hant »

Dre noch Troyen moet vernielen

I E» verflinden metten hrant

Tot u roem :(tjn ander tvegen j

Palias tviel ff onbefuyft ;

* Tts haerfchildt , haerprjck. haer degen

Die u voegen in de vuyfi. ^ , ..f . r

De felfde , gelijck de gemclte Diodorus fchnjfr, heetc

het gebruvck der Kleederen gevonden-, enT a n aqv i l

heeft eerft een langen Tabbarc geweven • als mede een

Kamelotten kleet , 'twelck Servius Tullus droegh. Dele

is daer na Caia Cecilia genoemt geweeft, huyfvrouw van

Tarquinius Prifcus , koning van Romen, ende van foo

grooten eerbaerhevt, diefe, haer ledigheyt metfpin-

nen verdrijvende , ïeer welbewaerde, datdeRotney-

nen by haer koperen beeldt, ftaende in den tempel van

U^Ancus , een fpinrocken, wiel , ende hefpel Wel-

den, teyckenen van haer kuyfheytende neerftigheyr.

gelijck gctuyghc werdc by Vmo, Plimus, ende Pi»-
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P A M p H 1 L Ej een Griecfche vrouw, ten tijde vaa
den koning i'4/oOTow , heeft ecrft de Boom-wol verga-
dert! endemcteeo kam fchoon gemaeckt ; gefiiyverc

zijnde» daervan een draet gcfponnen
;
uyt de draeyen

klecderen geweven , ende aen andere defe kunft voorc-
geleert

.

Maer de Vrouwen en hebben niet alleen haren geeft

ende vernuft getoont > om door nieuwe vonden hec
Lichaem van Koft ende Kleedeié te verfien, maeroock
de Ziele met Wetenfchappen.

6, PoLYHYMNiA hceft gcvondcn Bjjttoricay ofte

de konft van Welfprekentheyt^URANiA de jifirologye^

ofte de wetenfchap van den loop des Hemels» ende
Sterre-kijcken

.

NicosTRATA, anders Carminta genoemt)de
moeder , van den koning Euander , feer geleert in de
Griecfche letteren > heeft vele Latijnfche cerft gevon-
den. De Griecfche letterenjfcyt Hyginus, heeft Euanderf

vluchtende uyt Arcadia , een provin^ye van Griecken-
landt j in Icalyen gebracht : de welcke fijn moeder Qar-
mma , in Latijnfche verandert heeft

,

Het IV. Capittel.

l . Hat in *t openlaer tefpreken de Vroutven fomtijts nootfake-

lickff , ende wiefulcx met fvel-fprekpitheyt gedatn , ende als

Advocatengtpleyt behhen .

HIc agit Aftrieam muiier > fcanditque tribunal

Foemina i juridicam fumere dofta togam
Errafti , Romane , fori qui limine matres

Pellis , Sc a miferis vis procul eiTe reis

.

Oravere nurus . domitique in lite tribuni

:

Ec vite, populo prsfide, Gracchafuit,

Ger-
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Gcrmanosimitatafuos . quosRomadifertos

Horret ,& impofiió civibus aulajugó

.

Unius hoe , leftor , latii ne dixeris ; ecce

,

Barbaricam , funaó principe > pluraloqui.

Et mollire virüm furias, plebemquerebellutn

Fleftere , & in natos fceptra referre fuos.

Ultimadedendas claudit fortidima portas

Hefperiofque foras ejicit ore duces 9

Atque animat tremulas bellatrix nupta cohortes i

Sparfaque pro patriis colligit arma focis

.

Fare > potens fandi muiier ; taciturna raarito

Stes alibi , hic viótos par filuifle viros

.

Hierfimjgen al de Mans , en hooren na de wijzen ,

Die , ofhaer eygen recht , ofanderfakenfitjven ,

Ofpleyten voor 't gemeen . Te F(^men woó een wet»

Ofwel een mallen tol , op yder vrouwgefet .

De mannen wilden Ufoo 3 en hoe de Vrouwen liepen^

Sy klopten aen de deur daer al de weerden (liepen

;

^Id'ooren waren doof, de mondenfchetienfïom ,

Offey men yet ; *t was wel , maer komt niet wederom .

»TgeduU btrfl
eenmael uyt - de Vrouw begon tefpreken ,

Siet daer , vanflonden aen men gaet het voorflel breken «

^4enfielt de luffers vry , men prijfl dengladden mont ,

Wiens wedcr-ga men noyt hj eenigh man en vondt

.

Dtmckt u dat oudt te :{ijn ^fiet wieder heden leven ,

En wat in't openbaer te Leuven is bedreven

:

Een maeght , maer noch een kjnt .geen dertien jaren oudt ,

Sprackboven op denfioel twee talenfonderfout .

Een moeder , hier tefien , haer man nu dootgefieken ^

En *t volckKijnd' op de been omfigh met haer te wreken ,

Bevredight al den twifi , en krïfght de voUe kroon ,

Die haer was afgeruckf , op haren oudtflenfoon .

Een ander , als de mans nu voor den Spaengjaert vluchten ,

Spr(>nghmo(dighind(boght,wmaeckt^firaet'geruchten.
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Sprack hraefals een heldin , en dmngh de mans tejlaen •

En om niet min te doen , trocl{^ooct{, het harnas aen

,

Dat was een edel wijfl tvat ken ickjoome Guyten

!

Soldaten by de kan , en niet als dronckf luyten
;

fViens lichaem niet een wondt , nocheenigh teeckm kent ,

Of't iffer mette kin" , ofkpeuckels in-geprent

.

Syfpreken niet een woon , als metteftvaerjU vloeeken ,

Die infyn eygen helgeen duyvei weet tefoecken .

O boos y 0 quaet gedrocht ! foey , deckt u voor de Vrou ,

Die anders niet enfprack,als Pallasfprekenfou .

IN andere gaven der Nature j cn overtreffen wy niet
met allen de andere dierenide wclcke de Nature voor

over met het hooft na de aerde^ ende den buyck onder-
danigh gefchapen heeft: maerde felvige ga'en ons foo
in fnelligheyt , als ftercktc , ende andere dingen verre te
boven . Dan wy werden alleen onderfcheyden door de
Reden, ende de Spraeck . De Reden is meerder als alle

de gaven van d'ander dieren , ende die maeckt ons , ge-
lijck F^^/wfpreeckt, metgefellen van de onfterffelicke
Goden . Maer de Reden felfs en zoude ons foo veel
niet helpen,nochte foo kenbaer in ons wefen; 'ten ware»
dat wy het gene, te voren by ons bedacht ende overleyc
was, oock door de Spraeck konden te kennen geven .

Ende fulcx fien wy d'ander dieren meerder ontbreken >

aU eenige gedachten ofte verftant. Dewijl dan de Men-
fche door Spraeck boven de andere dieren uytmuyt,foo
is't te vergeefs dat wy de cere daer van deVrouwen wil-
len on-trecken. Want al feydt de comedy-fchrijver
Flamus, dat een ftil-fwijgende Vrouw altijt beter is > als

een die fpreeckt , ende een Grieck fchrijft

:

'Tentf geen Vrouwen werck^ ,

Tefpreken in de ksrck,^

Of elders in" t gewoel

:

Hatr vought alleen deJpoel

,

M daer
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daer vallen even-wel tijden voor, die het gefpreck van

een Vrouwe noodigh hebben, ende alfdan en laet noch

degelegentheytvanhaernatuer, noch haer fedighevtt

niet toe , datfe voor den Raet , ofte 't Gerecht zouden

ftil-fwijgen . Indien de manier van 't Landt gehouden

wertjfeyt VaUritH Uaximm, de Vrouw en heeft met hec
^

Gefpreck in't opcnbaer niet te doen . Maer als de ruft

van'c Huys, door ongeftuymige baren beroert wert,dan

valt de macht van d'oude gewoonte ter neder , ende dan

vermagh meerder, 'tgene het gewelt dwingt, als dat de

fchaemte ende fedigheyt raedt. Derhalven zal icku

S E M p R O N I A , fufter van beyde de Gracchm, huyfvrouw

van Sdpio Emylianus , om dat ghy van den Tribun der ge-

meente voor 't volck gebracht zijnde, in een groote on-

ftelteniffe, het minfteniet en hebt laten vallen van de

hooghey t van uwe voor-ouders,alhier met een eerlicke

gedachtenis voor ftellen. Ghy zijt gedwongen geweeft

op die plaets te ftaen, alwaer het voor-hooft van de

grootfte der ftadt placht onttelt te werden . De hooge

Overighey t met ftuyr wefen ende dreygementen drong

daer hart op,ende 't geheele merckt-velt met 'tgeroeen

volck riep ende baerde , dat ghy Etjuitius , die men door

een vals recht fochtin't geflacht wmSemproiua te drin-

gen,voor een fone kenné zoudet van u broeder Tiherius:

ghy hebt even-wel den felvigen ( icken weet niet uyt

wat donckeren houck getrocken zijnde , ende door eea

vervloeckte ftoutigheyt een vremde raaeghtfchap wil-

lende mifbruycken ) met een deftige moet, en welfprc-

kende reden verworpen .
, .. ,

AmesiaSentia, voor recht gedaeght zijnde»

heeft hare faeckin grooten toeloop van volck foo wel

voor-geftaen , dat nae den eerften pUydoy , by-na van alle

Rechters den e>fch hzev party ontfeyt,ende fy ontQagen

is geweeft kofteloos ende fchadeloos

.
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Ar R ANiA5de hiiyfvrouw van den raetf-heer L/V/«/«x

Buccio, heefc alrijt voor haer felven te recht geftaen,ende
hare fake met fonderlinge welfprekentheyt verdedighc.
Hortensia, de dochter van dien grooté voor-

fpraeck Q^Homnfitts , als deRomeynfche Joffroiiwen
van de Drie- manné (die het Roomfche rijck onder haer
gewdt gebracht hadden) metfware fchattingen belaft
ware, ende datter niemant van de mans haer dorft voor-
fpreken : foo heeft fy de faeck van de JofFiouwen by de
hant genomen , ende mee haer vaderhcke welfprekent-
heyt foo vele by de Drie- mannen tc wege gebracht, dac
het meeftendeei haer quijt gefcholden werde . De Jof-
frouwen' hadden voor,die van de maeghfchap der Drie-
mannen te verfoecken toe middelaerliers , ende was ai-
reede goede genegentheyc gevonden in de fufter van
•Augufim , ende de moeder van xAmon'uH , maer kregen
van fijn huyfvrouw F«/i/4 de deur voorden neus : dit
ongehjckhaer feer fpijrende , drongen fy midden door
't volcktot voorden richter-ftoel van de Drie-maiTnen,
foov^el't volcki als de hcllebaerdiers haer viijckende.
Daer voerde Honenfia, uyt den naem van haer alle , het
3j woordt aldus ; Het gene ons betamelick was , u hulp
ojendegunft van doen hebbende > namen wy ons toe-
3, vlucht tot u naefte mage:maer onbehoorlick bejegent
3> wefende van Fulvia, zijn wy gedwongen gewecft om
3, alhier overhoop in te dringen . Ghy hebt ons ontno-
3> men ouders , kinderen , mans , ende broeders, om ee-
3j nen mislTagh over alle,dit ghy van haer verongeli/ckt
3J zijt

: indien ghy 't goet mede wilt nemen, foo zult gy
3, ons brengen tot het gene > noch ons geflacht, noch
3j manieren I noch perfonen en beraemt. Indien gy
3> meent , dat u van ons foo wel als van de mans te kort
3> geJaen is , 'doet onfen naem mede aenflaen , om van
kant geholpen te werden. Maer indien niemant onder

M 2 )>uvan
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„ u van de Vrouwen voor vyanc des vaderlants verklaert

5, en is , indien wy niemants huys en hebben af-gewor-

„ pen , ^een leger geflagen, niemant gedwongen om in

,5 fijn magiftraet-ampt een ander in te iaten,niemant be-

3> let» dat hv niet de magi^mun, ende eere mocht genie-

5, ten, waerom worden wy gelijckelick geftrafc, die vry

„van fchult geweeft zijn^ Waerom werden wy mee

„ fchattingen belaft, die noch met waerdigheden, noch

„ met bewindt, noch met de regering, daer gy foo dap-

„ per om ftrijt > ons in't minfte en bcmoeyen t Is*c om

„ datgy feght datter eenen oorlogh voor handenis,

„ wanneer en iffer geen oorlogh geweeft,ende wanneer

, heeft men fchattingen af-gevordert aen de Vrouwen,

5, die door het Recht dervolckeren daer van vry zijn <

3, Ten tijde van onfe Voor-vaders hebbé de Vrouwen

,

^, boven de gelegentheyt van haer geHacht, eens wat in-

„ gebracht , wanneer datter geen verfchil en was van de

„ regering , maer doen het Vaderlant felve feer gevaer-

3,lickftont, door de macht van de Carthagmefers be-

„naut zijnde: ende fy hebben 't van'cfelfs gegeven,

„ niet uyt renten ofte lant-pachten , noch haer houwe-

„ licx goet,fonder 'cwelcke een eerlicke Vrouw met en

„ kan leven , maer alleen van haer juweelen ; ende fulcx

„ niet tot een gefette fom , ofte dat men den aenbrenger

„ een vereering toe-feyde , ofte door dwang , maer foo

„ veel als het haer felve geliefde . Wat vrees hebt gy

nu voor de regering , ofte voor 't vaderlant < Laet de

„ Galli , ofte ?anbtrs ons vyand'lick komen beftoken

;

„wy en zullen niet arger wefen om't vaderlandttebe-

^fchermen, als onfe voor-moeders geweeft hebben

.

„ Tot borgerlicken krijgh, verre zy het,dat wy daer toe

„geven zouden , ofte hulp aenbrengen ,^als gy onder

„ malkanderen quaemt te ftrijdé. In den oorlogh tegen

„ Pomptim^ti hebben wv gecne fchattingen gedragen

:

„noch
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?> noch Marm,noch Cinnaen hebben ons metdefen laft

3>niet befwaert; noch oock Syüa^dta onderdrucker
3) van de gemeene faeck , die {jyluyden voor-geefcte
5) herftellen . Dus fprack Hortenfia , in de weicke hacr
vader , feyt Valeritu, wederom fcheen te levé, ende fijne
dochters woordé te ftijven. Indien de nakomehngé van
mans oir fijn kracht in't fpreken haddé willen navolgen,
de erfFenifle van de Hortenfiaenfche welfprekentheyc
zoude door geen eene pleydoy van een vrouw af'gefneden
wefen

.

Aretaphila, huyfvrouw van Nicojiram, tyran
van Cyrenen, is feer vermaert geweeft door haergrootc
deughden , endetreffelicke daden : maer was infonder-
heyt begaefc met een borgerlicke welfprekentheyt

.

Zenobia koninginne van de Palmyreners (vandc
wclcke wy dickwils fpreken) heefc vele deftige Ge-
fprecken voor haer leger gedaen

.

EvM oNiAjde dochter van den fpreker N4:^4r/w,was
haren vader in de w elfprekentheyc gelijck, als fuicxin
haer, ende in Co RNE LI A , de moeder van de Cracchm
geprefen wert van ^imilianw , ende hem volgende vao
S. Hieronimus

,

'Tgefpreck van Ve t v r i a tot haren foon Coriolanud
ende aen den felfden, haren man, van VoLVMNiA,vvaer
door fy het belegerde ende benaude Romen deden ont-
fetten , zullen wy ftellen in't volgende Bouck , daer wy
van de liefde des Vaderlants handelen.
T A N A CLJ I L (van de weicke wy in*t voorgaende

Capittel oock gefproken hebben) huyfvrouw van Tar*
quinius Fn/cwj, koning der Romeynen,als haer man om-
gebracht was , ftoockten haren fwager Servius Tullus y al

was hy van een meyt geboren, hevigh aen , om het Ko-
ningrijck van G;n fchoon-vader te aenveerden, waer toe
fy hem oock korts daer aen gebracht heeft . Want als

M 3 hcc
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lïi W 1 N EMENTHEYT
het geroep ende gedrang van *t volck naulicx konde ge*

ftiiyc werden , foo fprack Tanaquil boven uyc de venlter

haer aen , bevelende dat f^' wel gemoet zouden wefen ;

dat de Koning maer in duvfleling was , door den fchier-

licken flagh dat de quetfure niet diep en trefte : dat hy

nu al weder tot fijn felven gekomen was ; dat de wonc

geen fwarigheyt en hadde ; dat fv vertrouden,dat hy ten

eerften bv haer gefien zoude werden. Dat de gemeente

ondertulTchen 5cmw Tullw onderdanigh zoude wefen;

want dat hy een yegelick recht zoude doen> ende des

Konings ampt foo lang waernemen . Ende op die ma-

niere eenige dagen verholen blijvende de doot van Tap-

quinim , door het Gefpreckendc de hulpe van TanaquU

,

blecï Servius, ondertuOché met macht door fijn fchoon-

moeders beleyt gcfterckt zijnde , aen de kroon

.

L E L I A , ende haer fufter, dochters van Cajus ,
met

haer vaders aerdigheyt befprenght zijnde, hebben dick-

wils hare welfprekentheyt laten hooré den welfpreken-

ften Cicero , by den wekken oock van wegen de wel-

fprekentheyt beyde hare dochters M v t i geroemc

werden , als oock hare nichten L i c i n i B. tabtus

fchrijft,dat dedochter van Ldia, haer vaders aerdigheyc

in't fpreken noch aerdiger gemaeckt heeft

.

Dan men vint niet alleen welfprekende Vrouwen by

de Griecken , ende Romevnen ; maer oock by de volc-

keren , die bv haer voor batbarifch gehouden werden

.

A L E x- A N D R A , huyfvrouw van den Joodlchen

^Uxtinder, als fy fagh , dar nae de doot van haren man

al de gemeente in roeren was,ende gantfch geftelt, ende

cevelt, om de wreethevt ende tyrannije van den vader

in fijn twee fonen te wreéken ; foo heeftfe de gemoede-

ren , door dienftbaerheyt gequetft zijnde , ende door

cramfchap onfteken, in een oogen-bhck geliilt j
daer

coe terftont tot vrienden voor haer kinderen kri/gende

»
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die de vader in veel jaren door fijne wreetheyt tot vyan-
den gemaeckt hadde . Want als fy den aenftaenden on-
dergang van haer kinderen voor oogen fagh , foo lietfe

het doode lichaem van ^Uxander op de merckt neder
Vi^erpen , ende menighte van borgersdaer om ftaende,

35 lek weet wel > feyde fy > dat allegader uwe gemoede-
5) ren met rechtvaerdige gramfchap onfteké zijn; dat ick

5' Teggen zoude willen , dat het wreede ongelijck van
35 mijn over-leden man u aengedaé, daer toe te weynigli
3, ware , foo zoude ick niet wel , noch te recht veynfen,

33 Maer gclijck ick hem voor defen i doen hy noch in'c

3? fcven was , die groote felligheyt dickwils af-geraden
3jhebbe: foo levere ick hem nu van *t leven berooft
33 zijnde aen u over , op dat gy daer mede u wel gevalle

33 meught doen , het zy dat gy hem voor de honden
3, werpt, ofte anders ftrengelicken ftraft. Maer ick
33biddeu, dat ghy de kinderen, die gantfch onnoofel
3, zijn, doch wilt fparen; temeer, dewijlfenochdeel-
3jachtighvan haer vaders fchelmerye , noch raet daer
33 toe konnen gegeven hebben . Dit Gefpreck heeft
foo vele krachc gehadt , dat de rafende gemoederen niec
alleen bedaert zijn,maer oock tot groot medelijden ver-
andert . Want fy hebben de kinderen tot hare Prinjen
ende Heeren aengenomé ; als mede het lijck oock noch
eerlick ter aerden gebracht.
Ba p t is t

a

, uyt den ftanime der prinsen van Urbint
is foo geleert en welfprekende geweeft,datfe Gefpreckê
gedaen heeft voor den paus Eugeniusy ende den keyfer
Sigifmundm .

Cassandra Fidelis van Venetyen,endeIsoTA
NoGAROLA van Veronen , hebben verfcheyden Ge-
fprecken gedaen, defe voor dePaufen, endcd'ander
voor den Hertogh , ende Raet van Vcnetyen .

Helena Crebellia > van een edel geflacht te

M 4 Milan^
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Milariy een dochterken van twaelf jarë, is in't gefelfchap

van den hoogh-geleerden heere Henrickyan de Putten uy t

Italven in Nedcilant gekomen,als hy beroepen was om

in plaetfche van lufius Lipfius te wefen Profeüor der

Hiftoryen tot Leuven , alwaer hy noch met grooie lot

ende luyfter *t felfde ampt bekleet , daer by zijnde Raet

cnde Hiftorv.fchrijverdes Konings van Hifpanyen. De

gemelte HeUna is feer genegen tot de geleerthey t ,
ende

heefc te Leuven een Gefpreck in't openbaer geda» van

de Vryheyt der Letteren, tot groote verwondering van

de toehoorders , eerft in't Lanjn , daer na in't Itahaen?

;

foo datfe de mannen Van twee talen den lofvan welfpre-

keniheyt heeft konnen ontnemen.

Jeanne d'ALBRiT, koningtnncvanNdWfheetc

altijdt in de borgerlicke oirlogen van Vrancrijck groote

kloeckmoedigheyt getoont, en als die van de Religye

,

na het omkomen van den prin^e van Conde , haer hoott,

den moet began te onfincken, foo vloogh fya^er t^r-

ftontnaetoe, ende hiel een deftigh Gefpreck midden

onder de Heeren ende K rij ghf-knechten, pnifendede

vromiehey t ende ftantvaftigheyt,die den wel-gemelten

Prince totter doot toe voor foo goeden fake getoont

hadde, ende vermaende de andere, na fijn exempel, mee

defelveftantvaftigheyt te willen befchermende waer-

hevt , ende vryheyt van het vaderlant , die door Ichelm-

achtice wapenen van de vyanden beftornit wierden

.

Wanfdatter in den Prince de goede fake met geftorven

cn was, ende dat godtvruchtige mannen om dat onge-

luck den moet niet en behooren verloren te geven :
dat

Godthaer fake wel voorfien hadde, met eenige den

Prince , noch levende , by te vougen , die nae fi)n over-

lijden fijn plaetfche tot behouw zouden vervullen. Dat

a daer tegenwoordigh den prin9e van Beam . jae felts de

fonc van den overleden , die gelijck hy van den naem^
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oock van de vaderlicke deughden ei fgenacm zoude we-
fen > de welckc als oock andere Heeren fv vertroudcdac

' de goede fake altijc de hanc zoude bieden. Dit fprack fy

voor de Edelen i ende Krijghf- knechten ; ende in't by-

fonderfcherptenfy het jonge hert van Jiaien fone > dea
pringe van Bearn, die daer na geweeft is Henrkk^dc UIL
koning van Vrancrijckt in kloeckrooedigheyt meerder

defe fijn moeder > als ^Anmy de Bourbon fijn vader ge-

lijckende

.

De dochter van defen Henrick^degroot ende Mariede'

Medici, Prin^elTe van Florcn9en (die vvy onlangs hier tc

lande gefien hebben) Christine de France, als

fy weduwe was van Vi^or AmadéeMertogh van Savoséi
ende vermits de minder jai igheyt van haer kinderen, in-

fonderheyt den nieuwen Hertogh, veel onruft leden,

van den Cardinael, eodc den prin9e Thomafo , haer mans
broeders , foo dat fy gewapender hant met hulpeder
Spaengjaerts in't Lant vielen , waer regens fy mede , de
hant geboden zijnde van haer broeder den koning Louè
van Vrancrijck, in't Jaer 1638, meteenleget a.u rock»

ende haer liet voeré in een roibaer, ( vergefelfchapt zijn-

de van al haer Joffrouwé) voor het hooft van v el tvvaelf

duyfent voet-knechten > ende vier du^^fent ruyters > die

fy allegader met groote welfprekentheyt vermaendcj
om haer in die gelegentheyt vromelick te quijren

.

Renee de Glerm ONT > was hu;yfvrouw van le<ï«</c

jMow/«c,Heer van 54/<ig«y,Maeifchalck van Vrancrijck,

die in de Nederlantfche beroerten van den Hertogh van

c^w/o«geftelt was tot Gouverneur over de ftadc Camc«
rijck , ende nae fijn doot de felfde als eygen-heer regeer-

de . Maer in den jare 1595. als fy belegert werde van
den Grave van Fuentes , ende de borgers , tegen hem op-

roerigh zijnde, haer aen de Spaengjaerts wilden overge-

ven, foo is de gemeltei^wf^ op 't gerucht beneden op

M ; de
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de ftraet gekomen, ende haer nae 'c volck toe keerende,

3, Wat rafernye, feydefy > plaeght u mijn kinderen'^ Kan

3, de ydele fchrick in u gemoet foo vele te wege bren-

gen , dat gy vergetende u felven ende u eygen vyelva-

3, ren , meer hope ftelt op den wreeden vyandt, die na u

„ bloet dorftende, ende den roofaireede door hope ver-

„ (lindende, defe onvoorfichtige belegeringe begonnen

„ heefc, als in defe herten,in defe wapenen,die wy voor

„ het gemeene welvaren aengenomen hebben Wac

„ vreeft gy meerder in den vyantialft grof-geklanck van

3, 'tgefchut < Daer den breuck foo nauw , ende fteyl is >

3,zoudedaer wel een krijghf-man op derven komen >

5, ofteifoo lang als wy konné vry fpelen van Robbrechts

„ bolwerck > hem in de gracht begeven , ende het ftor-

3, men verfoecken? En alflTe al óver de gracht gekomen

„ waren,wat is haer noch al flaghs in de breuck felver te

„ vervvachten,daerfe van onderen op klimmende werck

3, zullen vinden tegen vijfhondert wel gewapende man-

3, nen , ende die rontfom wel verfekert > ende vaft ftaen;

„ daerfe met foo ongelijcke kans zullen vechten , dat de

3, Fran^oifche knechten , die in de ftadt zijn , de plaets

„ zouden kennen befchermen tegens vijftigh duyfenc

„vandeklocckftc krijgers, icklaet ftaen fooweynigh

„ Spaengjaerts. Het geluck maeckt haer ftout, ende fy

,5 hebben grooter vertrouwen op u verbaefthevt, als op

„ haer evgen vromighevt. Luftigh mannen fchept een

3, moet i ende fiet op dees eerlicke zielen ( wijfende de

3, krijghf-knechten aen) diebereyt zijn voor uwe be-

„ houdenis haer leven te ftorten;ende gelooft vaftelick,

„ dat ghy in alles met u vrienden wel ftaet,maer dat met

„ verfoende vyanden, infonderhevt met Spaengjaerdcn,

5, geen rechte vrede en kan getroffen werden. Niemanc

„ en behoufc oock bekommert te zijn,dat wy uyt noot,

>} koper gek doen flaen hebben:want 'tfelfde zullen wy.

j
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9) foo ras de vyant zal af-gekeerc wefen 1 vromelick vol-

3> doen \ oock om yders verdienften met eer ende gaven

3, wel te vergelden , ftelle ick mijn felven borge , ende
>, 't gene ick nu vermagh

{
gout ende filver geit onder

„•tvolckfmijtende)deelicku mildelick mede.Volghc

9) ghv my dan o«ck , ende my > nae de brefTe gaende 9

9> gefelfchap houdende > ende voor u ftadc , ende evgen

9) welvaren vromelick ftrijdende > vertrouc vatlelick een

9> fekerc overwinninge

.

Opdefelfdemaniere» maer beter tot haer voor-nc-

men>heeft IsABELLA ClaraEvgenia, Eertf-her-

toginne van Borgognen &c. haer kloeckmoedigheyt in

*c (preken getoont > ah Prins Maurits in't jaer 1 606. met
hec Staten leger in Vlaenderen getrocké was, ende haer

Krijghs-volck oproerigh was. Want fy is felfs perfoon-

lick getogen by de oproerige tot Dieft , ende heeft haer

aengefproken meteen blygclaet ende fmeekendeton-

5, ge » op de felfde verfoeckende » dat fy nu in defe gele-

gentheyt haer doch geen dienft en wilden weygercn

:

5>

5,nademael Godchaer nu ter tijdt in handen gegeven
,>hadde hare wanden > die het niet en konden ontko-

3, men; feggende, datfe niet alleen zoude gedachtigh

35 wefen hare dapperheyt ende getrouwighey t > diefe nu
>j zouden bewijfen : maer alle de voorgaende ende me-
3> nighvuldige dienften > die fy den Koning haren vader

3jgedaen hadden i daerdoor ify foo grooten cereende

3, naem hadden verkregen in den oorloge tot defen tijt t

3> maer nu te gelijck vechtende > infonderheyt voor den

3, dienft Gods,met eenen zouden hanthaven de befcher-

5, minge van de fake des Konings haren broeder,van den

77 Eertf-hertoge haren man, ende van haer felven ; ende

3> dat fondertwijffel fy in eeuwige gedachtenifle zouden
5, houden den dienft , die hen in defe gelegentheydt nu
r>werde gedaenj ende dac fy luyden oock voor gewis

3j raoch-
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5, mochten ftdlen, datfe niet alleen niet in gebreke en

„ zoude blijven van al het gene den grave van Sor , ende

5, Jugnjlijn Hemra hen belooft hadden,al zoude fy oock

„om haer luyden te voldoen, verfet ten alle harejuwee-

5, len ende kleynodien,j3e oock felfs de pendanten , die fy

„ in haer ooren was dragende (wijfendade felve metter

„ hanf,)maer zoude oock aen een yegelick va.i hen ver-

5, meerderen debelooninge van fukken groote veer-

dighey t , die fy in hen luyden fagh , wekkers getrou-

wighey t des te meer geachtet mofte werden > door 'c

„ groote gebreck, 't wckk men alfdoen, méér dan oyt

,

;,haddevan haren dienft, overwinnende alle infichten

,5 van eygen vordeeUende van geleden ongemack. Defe

woorden van haer Hoogheyt, uytgedruckt met een fta-

tigh ende deftigh wefen , niet-te- min met een vriendc-

lick ende fmeekende gelaet,hecft dat wilde ende woefte

voick foo feer bewogen , dat fy allegader , met geroep

verfcheyden raacl herhalende , VivtV Infame, ende, met

af-khieten van deroers , teyckê gaven van hare bereyde

willighcyt,om te voIgen,daer fy geleyt zouden werden,

voorgevende dat fy geen ^elt , maer den vyant en foch-

ien,ende liever ftervcn wilden, als fonder overwinninge

weder-kecrcn.

Het V. Capittel.

t>e gene .dicwngt gtneef-kruydengevonden y tndefwartgebrt'

kmgeholpen hebben *

QI Jifquis inexpertis medico vexaris ab herbis y

Nee multo febrcs diluis aere tuas

,

Et ciamas nil poffe viros , nuUamque medelam

Eflc , vel hanc homini non potuiffe dari,

Difce > quidattonitis nurus hic praeftarit Alhenis

.

Et quo fanandis matribus ufa modo

.

» 1 T
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Ut juvet infantes Cybele , Mcdea parentem

»

Semianimefque diu det fupereflTe fencs

.

Tollat & M.ncx transfofÏÏs vulnera mcmbris
Addira Latona? do^ta Diana pi^K

;

Vobis j Roma potens , meliorum biga fororum
Authorem debet > quo tumet alta t fuum •

Calle i Talandani ftupeas rniracula cafus

»

Atque Hildegaidin tolle » fuperbe i cuam

»

Cui nufquam par ulla fuic . Regina medentum i

Tu Magno conjux Cxfare major eras

.

Subdiderit Mauros Caiolus, RhenumquejMofamquei
Et procul hoe viitor principe Celta ruac

.

Quae valet extinftos Talando redde re vifus »

Probraque condonat fcemina i plura facit,

Hier maeckf de Vrouwgefom ;fiety daer demanmn dsvalms
En by den taftegaen , daerfetfe vajle palen .

Vermaerde Beverwijck > vergeeft my ^foo ick.Jegh

Dat ick, hier al de mans , en u oockjichter legh .

Vkpnfi H Vrompen -werck,. ^Atfnnenfal 'tgetuygen

Dat haregrootjlefcfml moeft voor de wijven buygen

:

Niet daer menfprack^aHeen , ofhooge leffenlas ,

Maer daer men metter daet een kporjigh menfchgenas •

Galenusfat enfchreef, en maecktedicks houcken ,

Maer als men kjnders hielp waf Cybele te foecl^en .

Medeoigroot beleyt en wijt beroemde naem
Vlieght noch te defer uyr met vleugels van defaem •

Deftrammm ouderdom vol weede , vel ellende ,

Volalderhande quael , jae aller qualen ende ,

Is by haer om-gekeert , en tottejeughtgebracht

,

Wie heefter van de mans oytfoo een vond bedacht ?
Niet eene , wie hy s[y . Wat kent men hier te landi

DoBoren door de muts , maerf)ber in verbande l

Die 't alderminfïe :{eer , eenpuysjen in de kpon
Niet weten wtcb te doen , algeeftmergrootfn hon

:
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la y dat nochflecher « , icktvmr in defcholen

Die hooren op te doen wat elders is verholen ,

En , dat eenjammer n , die tot de rechte kpnjl

'Niet brengen als het hooft met kreuckelengefronjï ,

Onwetend .
moedigh volck , die alle wetenfchappen

Bejlmten ,foo't haer dunckt , in hare rume kappen ;

Die van haer hoogen fioel , daer kjnders onderftaen ,

^Is Godenfpreken'breet , en hebben noytgedaen

Vat hier een Vrouwe doet : diefonderjet telefen ,

Kjn aldcrhande quaet met kjeyne kofi genefen .

Het ware wv te langh te noemen al-te-mael ,

Enfcheyer liever uyt , eer icker in verdwael

,

^Kjneem' Hildegard alleen , Vrouw van den Grooten Karei

»

Vrouw van den kloeck^fen Prins , die aller Prinfen parel .

En •ƒ fVereldts-luyjïèr was . De Sax die was ontJïeU

En totfyn tegenjiant moeft Kjrel in het velt .

De Keyfergeeftfyn wijfde Franfche kroon te dragen .

En daermétreckt hy voort . Een anderfchept behagen

Jn haer die over-bleef . lalandm , haren Bjtedt ,

Na dat hy is ontfeyt , en op-ge(loten fiaet ,

Komt eyndigh los te T^jn , en naerhft ff ontfprongen ,

'

Caet K.arei tegemoet , en heeft hem op-gedrongen

Met leugen , met bedrogh , dat hy geloovenfou

Dat hem woi mingeverght van 's Ksyfersgeyle Vrou .

De Keyferjaeght haer wech , en , fondtr haer te dagen >

Geeft haer aenyder op denbeck,te mogen vagen.

Godt hoedet ; fy
ontquamt . en t'wijlfe vluchttghWM

Soo keertje tot de kunft :fy
heelde ,fy

genas ,

Sy meeflerd' achterland : kpmt eyndelick^te Romen y

Daer fy veel oogen heeft defchellen afgenomen

Enfiende wetrgemaeckf -
'Tgebeurde korts daer aen

Dat Kjtrel met Taland te Romen moejlengaen

.

Maer , dat een ftraffefcheen , Taland was blindtgejlagen ,

En met-vcel rahs tedoenfoo voed' hy noch deplagen .

^^^..^
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I

Twijl hy de meefiersfoeckt ,ƒ)o noemt men de mUfiers ,
" lAaer met een ander naem als boven in mijn vers .

l Dat was haer eygen vond , om onbel^ent te blijven

.

i Hyfielt de Vroutv te werck.: menfut haerfiracx verdrijven

l Al wat het oogh verT^eert . Talandus ifgefont .

I Maerfiet 3 hy kjfijght eenlujitefj^rekenmom aen mom ^

121

Tefien wie hemgenai lafelfs de Paus tt^iltt^eien

Watgeejïen datter :(jn daer méfy was befeten

:

Haer man ontbiedt haerooc^ ? maer kentgeen Vrouwe meer 3

Want hy hadvaft-geftelt datfy was by den Heer .

Sy kpfielicKge^iert , en in den beften tabbert ,

Kj>mt Karei in het oogh . Daerftaet de Vorft belabbert

En fchrickt voorfyn Gemael ! die met een kprtefpratc}^

Heeft openinghgedaen vanhm rechte f^fck.

Ml'^^^^
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Taland bekent defchuU . De Prins met wraeck omfiekm

Belafi vanftonden aen dm fielt de kop tebreksn

:

Én kl^Jlfyn Hildegard , met eenfoofoeten(oen

Als eenigh Bruvdcgomfin eerfie Bmytfou dom .

Sy blijft ^« Keyferhy ; hy tverter af-gefloten ,

En door haer heet verfoeck.in eenigheyt befioten,

In plaets van 't hooft te hen , te vallen in hetjweert ,

' Gehjckun eygen wil de Kjyfer had begeert .

O weerde Vrouwm-daet hoefalmenu beroemen ?

Sal dit een konJie:(ijn , offal men U deughden noemen/

*Twaf ionfte , 'f waf een deught , 't was al dat wijiheyt btet ,

Die mannen over-trof, die mannen achter-liet

.

HY^inus fchrijfc dat by die van Athenen deVrouwen

verboden was, de Medifine, ofte Geneef-konRe te

leeren. Maer als een fekere dochter,A g n o ^ i c Ege-

naemt , luft hadde om de felfde aen te nemen , foo heett

fv haer felvë het hair^fdoen fcheren, en in mans kleede-

ren laiéonderwijfen van Hierophylus. Ende alflTe de kon»

wel eeleert hadde,quamfe te verftaé, datier feker vrouw

meteen heymelick gebreckvan onderen gequelt was,,

ende eins haer befoecken; dan d' andere en dorft hec

haer niet openbaren, meenende dat het een mans-per-

foon was,tot datfe getoont hadde, waer voor dat fy haer

mocht houden . Ende aldus en genas fy met alleen die

,

macroock veel andere Vrouwen. Maer a s de Geneef-

meefters gewaer wierden dat fy over de Vrouwen met

meerder gehaelt en werden,foo begonnen
[yJgnodtce te

befchuldieen , dat fy eenen wit-beck was , die de Vrou-

wen pols al te verre voelden, en dat fy luyden haer oock

maer Geck hielden . Waer op de vierfchaer gefpannen

werde, om ./fs«o^/«te verwijfen. M^^rfy vertoonde

aen de Rechters , wie fy was ; ende de treffehckfte Jot-

frouwen quamcn de Rechters felve befchuldigen ,

Eg-
gende dat fy geen Mans en waren , die van de Vrouwen
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DER VROUWEN.' m
yethieldenj dewijlfe wilden verwijfen de genC) die haer

leven behouden hadde. Daer op hebben die van Athe-
nen hare wet verandert» ende gebodé dat eerbare Vrou-
wen de Geneef-konfte mochten leeren. Dat oock by dc
Romeynfche wetten de Vrouwen toegelaten is de (elf-

de te leeren > blijcktuyc de laetftewet §.ne autemC.dc

conftr. manii. Ende datter mede foodanige geweeft zijn 9

kan men fien uyt een dicht van den poëet Mart'tdü daer

in hv verhaelt > hoe een oudt man > wiens Vrouwe mee
opflijginge gequelt was , de Meefterflen liet gaeO) ende
de Meefters in'c werck ftelden , Ende voorwaer,dewi jl

het verftant van de Vrouwen bcquaemis tot alle kon-
ften I uyt wat nijdt zouden wv haer van de treffelickfte

»

ende de gene die,gelijck Hippocrates feydt > alleen weer-
digh geacht isgeweeft> om Godt toe-gefchreven te

werden, willen afhouden > ende de gefontmakende we*
tenfchap ontrecken i Infondcrheyt dewijl fy van alle tij-

dendefelvigegeluckighgeocfFent> ende met noodige
vindinge verluyftert hebben. Waer over dat oock fom-
mige in't getal der Goden zijn gefteltgeweeft bydc
danckbare nakomelingen

.

C y B E L E heeft Geneef middelen gevonden voor
deKinder.fiecktcn , ende is derhalven van den ouden
poëet Orpheus gcnocmi de.Moeder van de Goden, ende
Menfchen.

^/joü/ofchrijft in fijn felven hetvindé vandeGenccf-
konft toe , by den poëet Ovtdius in defe verlTen

;

De konfi , die *t algeneejï ,

Js mijne vondtgeweeji

:

Van hier , tot aen het endt

Des werelts ,H't hekent ,

Dat aller kruyden kracht

Staet onder mijne macht .

Defe en heeft niet alleen eenen foon Efculapiits gchadr»

H die

^4
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114 WTNEMENTHEYT
die grooten luyfter aen de konft gegeven heeft i maet

oock een moeder L a t o n a , en een fufter D i a n a ,die9

Wtm gelijck de poëet Homerus fchrijfc i over E»Mxgingen> als

I hy van Diomedes gequetft was

.

H E c A T E is feer wetende geweeft in 't vergifende al-

dcrhande kruyden , die kracht hebben tot de geneGnge.

I s I s,koninginnevan Egypten, wert vanfommige

gefchrevende Geneef* konft gevonden te hebben>cnde

Diodorus Siculus, een Griecx hiftory-fchrijver verhaelt in

fijn I . bouck> dat haren foon Om.de Geneef-konfte van

fijn moeder gcleert hebbende, grooté dienft aen't Men-

fchelick geflacht gedaen heeff.ende dat de Egyptenaers

defen houden > ^Apoüo ge weeft te zijn > die de Griecken

ftellen te wefen den vinder van de Geneef-konfte ; ende

dat beyde om de groote dienften , die fy door defe kon-

fte , het Menfchehcke geflacht gedaen hebben, na haer

overlijden in't getal der Goden gefet zijn

.

M E D E A vcrftont grouwelick de krachten van alle de

kruyden, fieckten wech te nemen , ende den ouderdom

te ftuyten.Waer door de Poëten oorfaeck genome heb-

ben, om te fchrijven , dac fy oude luyden wederom jong

maeckte. . ,

Beyde haer fufters C i r c e , ende An g v i t i a , heb-

ben mede groot verftant van de kruyden gehadt , infon-

dcrheyt tegen het vergift

.

O c Y B. O E heeft de Geneef- konft geleert van haren

vader arVow, die de felfde mede geleert heeft den helt

Jichiüts,

De Troyaenfche nymph O e n o n e , hadde, om le-

ker vrientfchapidefe konft van den gemelten ^poflo ge-

leert , gelijck de poëet Ovtdins haer felfs doet feggen in

defe verlTen

:

PhcebtiS , die men weet te wefm
Codtvanydermededirij

Jieefttr
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Heefter my oock^doengemfen ,

Die my nochgetuygen \ijn .

jilde qualen die om drucken ,

Daer ben ickjneejierj^e van ,

Jn het k/uyt , dat handen plucken

,

Vind ickjaed voor alle man .

DatPALLAsin defe wetenfchap welervaren isge-

weeftjcnde als een hoofc over de felfde>getuyghc de ge-

roelte Ovidius , daer hy de Genecr-meeftersraedc> om
goct geluck te hebben > die Godinne wat te offeren

.

Chy die de koorts verdrijft ,

En uwe beurfen fliift ,

Geeft van ugrofgetvin

Oockjvat aen u Godin .

Ende P//WM/ fchrijft, dat van gevonden is het

kruyt Argemoneyoht wildé Heuljals oockdat de Gricc*

fchc vorft Pericles fijne maeght > die boven van de Kerck
gevallen was, met Perdicium.oht Glas- kruyt>hem in den
flaep van PaUm geopenbaert , genefen heeft . Waerom
fy vooreen gefont-makende Godinne by die van Athe-
nen is geviert geworden > ende Pericles haer een metalen

beelt in't kaöeel opgerecht heeft

.

H E p I ON E , dochter van Hercules , is gelijck haer va-

der, feer gelecrt geweeft in de Geneef-konft, als te fien

is in fekercn brieh die den raet ende 't volck van Abdera

aen H//)/>ocy<«f/fchriiven,

PoLYDAMNE jdochtcr \zti Juptttr, ende huyfvrouw

van den Egyptifchen Thoon , wert van haer wetenfchap

in defe konft geroemt by den prin^e van de Griecfche

poëten, Homm/j, in't 4.bouck der dwalingen van ylyfts:

Godts dochter > Thonos wijj\ wiji alderhandc kruyden

Tepaffen op de koorts van alle krancke luydcn .

tAl wat Egypten droegh in eenigh vochiigh dal,

Ojf eldirs op <cn bergh , de Vrouwe kpidet al .

N 1 Sy
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,t6 WTNEMENTHEYT
Sy pluckfe watfefagh , g«wgrom* m ivoi ontloktn

paf haergeen tol engaf i
dat trifife dan te kpken

Te mengen onder een. en wajietgoet ofquaet ,

Sy maecktitfus enfoo , dat wy bevonden baet .

Hecamede wcrt by den felfden Poëet befchrcven

»

de bloedige wonden van Machaon met werm water ge-

bet, ende daerna geheelt te hebben

.

Artemisia, konii iginne van Caryen,is mede erva-

ren geweeft in de Geneef- konft. Door haer is een kruyc

gevonden,datfy na haren naem -^y/f»7///4geheeiê heeft,

'c welck is , *t gene wy Byvoet noemen

.

Werden noch over haer wetenfchap in 't genefen ge-

roemt Anti och is van GalenuSyCLEo?ATKA van den

(elfden , ende van Jëtius ,AcHROMosvan Hippocrates,

SoTiRA, Salpe, Lais , Olympias van Plinius^

Victoria en Leoparda van Theod. Prifcianus. Soo

fchrijft oock Scribonius Largus,dmcr t'fijnen tijde te Ro-

men een trefFchcke Vrouw was , die hy niet en noemt»

dewelcke vele menfchen van deVallende fieckte verloft

hadde met feker geneef- middel,dat hy aldacr befchrijft;

ende een andere uyt Afrijeken , die het Colijck, wel wift

te genefen . Soo getuyght oock die groote geneef-

mcefter Petrus Aponenfis , hoe hy gefiert heeft , dat vele

Sieckten > die al buyten hoop waren , door Meefterffcn

zijn genefen ,
, r u

Trotvla v3x\SaUrm heefteen bouck gefchreven

van de Sieckten der Vrouwen > ende middelen om die

te genefen.

Bela Croa, dochter van den koning van Bohe-

men , wert van Eneoi Sihius ,die daer na paus geweeft iSf

met den naem van Pitds de i, over haer wetenfchap m de

fieckten te genefen 9 feer geroemt

.

Re G N I L D A een konings dochter van de hJhhers ,
ge-

nas de wonden van H4<i/wgw,koning van Denemercken,
die
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DER VROUWEN 117
die hy om harent wil gekregé hadde> ende daer op oock

befchrijfi :. bouck fijitroude, _
Hiftorye.

De koning Ladifiaus heeft groote vrydom gegeven
aen feker meettcrfle MARcAniTEjom haer fondei lin-

ge ervareniheyt, Waer van Matth. JiffliH. fchrijft de
brieven gefien te hebben inconft. Sicilia .

Alienora Maltraversa wert mede daer over
geprefen van Scardeon. in fijn hiftorye van Padua

,

HiLDEGARDis ccn dochter van Ments> vermaert

van wegen hare geleertheyt, ende heyligheyt,heeft on-

der andere oock gefchreven war gemengde ende onge-
mengde middelen i voor de fieckten dienftigh zijn.

Maerdit en komt niet eens byi dat een andere Hil-
DE G A R D I s , koninginne van Vrancrijck» door de hulp

vandeGeneef-konfti haerrijcki haer eer > ende haren

man wederom bekomen heeft. Dit was Kjirdds Groott,

keffer van Romen» ende koning van Vrancrijck» die fijn

vrome huyfvrouw i voorwaer al te hacftigh ende onbe-
dacht, op hetvalfch aengeven van fijngeyle broedet

Halandy geboodt d'oogen uvt het hooft te rucken . Dc
gantfche gefchiedenilTe zal ick hier ftellen , gelijckfe in

een aerdigh dicht begrepen is by den ecrwcerden, ende
hoogh- geleerden D. lacobus Lydius:

DEnhemelJlreckffin macht door al des werelts BJjcksn •

5*00 datgeen menfch en kanfynjlrenggericbte (t^ijckfn ^
Alfiet hy nu en dan wat langh deboofen aen ,

Nochfal haer op het left de tprakf nederjlaen

,

Noch[al te rechter tijt haer kprte weelde vluchten ,

E« eynden nader-ham in eyndeloofefuchten .

Talant heeft ditgevoeldt , wanneer hy*bracht in rouitf

Syns broeders echte deel , des Groot en Kjtrels Vrouw «

Ve Vorjl door *s vyants trots en overlajï bewogen
,

Enjot de tveder-tpratchjngramfchap opgetogen ^

N 3 PTof
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iiS WTNEMENTHEYT
V^^oi metfyn hen tnfingeduerigh in het velt ,

En met degantfche^^iel tot tegen-weergefïelt

;

Doch om nietflechts alleenfyn innigegedachten ,

Maer oockjyn edel lijfen adelicke krachten

Met dies te meerder luft t egeven aen het lant

,

Soo heeft hyfyngemael bevolen aen Talant

:

$iet (fprack hy) daer is't al, daer is mijn vreught , m^Uvw ,

jien ttien kan ick, haer heft en veylighft overgeven

^Is aen mijn naefte bloet ? mijn broeder die \vertrotw ,

Voet hier een broeder-ftuck,, en fmdt mijn weerde Vrouw .

Bekommernis voor V huys en huyfelickefakjn

Kjn oock^den kloeckjlengeeft bywtjlen deufigh maken ,

Verlemmen het verftanty verdooven al het breyn ,

Tot eygen hindernis , totfchade van'tgemeyn

,

Of> dat-dan nu mijn hert en :{iel met defe tochten

l^iet teerden aengeranft ofdapper aengevocht en ,

En y dat ick. (eer icknoeh den vyandt neder flaej

Door innerlicken druek,nietjammerlijck vergae ,

Soo Uet ick,u de forgh van Vrouw , van Hofy van Landen ,

Siet y broeder , daer is't al , ick^gevet u in handen .

Het vyerbeproeft hetgout , de noot bewijft een vrient

:

Mtffehien is dit het left datQhy u broeder dimt .

Hm WM hy heengegaen . Dochfiet teririjl hy fteden

Behendtgh overvalt ,foo wertfyn huvs beftreden ,

De vuylegeyligheyt wOiS in het Hofgeraeckt ,

En hadt het al verwerf , en waerfe nietgeftaeckt .

Taïant woi vol van vuyr , Talant beftont te lieven ,

Me-Vrouw de Ksyferin , en vele minne-brieven

Die waren nu en dangekomen haer ter handt

;

Verfelfchapt met eengift , en aerdigh minne-pandt ;

Hy kpnde van haer :(ael niet eenen daghgedueren ,

Een korten oogen- blickjliefcheen hem hondert uren ,

Hem kpnde vreught noch luft oyt kpmen in denfin ,

Vanflechts wanneer hyfprack^ff^gh de l^eyferin .
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Jndim deftvarte nacht het aerdtrijck quam hadtcken ,

'Ten kpnde niet'te-min hem tot geen rujiejirecken;

Danfagh hy in denflaep hatr blakendegeficht ,

Vat hem oock in de nacht tvai als een helder licht

,

Van riep hy Hildegard , dan dacht hem dat hy hoorde

Haer lériendelickeflem , diefyn gemoet bekoorde .

Ew door dit dtvaesgepeys wiert menigh lange nacht

En bitter-foetelujïten eynde toe-gebracht .

Maerdan noch op het lefljoogaet hy openbaren ,

Door wonderfoet gefpreck,, wat dat de vruchten waren

Van haergemeynfaemheyt : Hygaety totfynefchandt ,

Beginnen een vertoogh vanfynen vuylen brandt

,

Defchaemtflrijdt met deluji
;
hy wil met voordacht/preken }

Maer fiet het geyle woort blijft infyn k(l(fl^kpi >

•T en wil niet voor den dagh y'ten kpmt niet uyt de mont

Wat infyn })trt en :(ielfoo diepgewoneltfiont .

Byfuchtfomtvijl , enfeyt : O bloem der Kjyferinntn ,

O ^ierfel van denflaet , voo^hdefle van mijnfinnen ,

ick,wenfche , met verlof, (Mijn lefte bejïe woort

K^omt wel tot aen de lip , maer wert daer nochgefmoort)

Ditf gaet hy menighmael befchaemt en trturigh henen ,

En klaeght , dat door fynfchult , veel weken :(ijn verdwenen ,

En vruchteloos onigaen . Dan grijpt hy tveder moet ,

En denckt , wat leyter aen als *t endt het al verfoet .

Hoe hen ick,onbedacht ! waer toefoo vele nachten

Verfleteningefucht , en jammerlickj klachten !

Boeben ick,fooverfuft ! hoedraeghickmy nudtH l

Talantm ff gegaen , ick,ben nu Tantaliti

.

Ickjjeb de Kjyferingekregen in mijn handen ,

Ickjheb het hooghgefagh in al des Kjvfers landen ,

Bet hoffiaet my ten dienji • enfoud' de Kjsferin

Alleen , tot mijnerfpijt , niet doen na mijnenfin /*

Jck.fmacht als van den dorft in't midden van deftroomen

Dtr aengenaemjle vreught , die%yfonder vrtes enfchromtn ,

N 4
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ijo WTNEMENTHEYT
N4 wenfchgenieten magh . Vtrkloeci^t u matr , Talant

,

En eyfcht altvatghy wilt , ghy hebt het in u handt .

Hyfoeckt dan tvederom door vleyen , bidden , fmeecken

,

Voorick^en weet niet wat , door duyfent minne-treken

Te buygen harengeeft ,tetrecken haergemott
;

Maer 't ü verloren werck^al wat hyfeyt ofdoet .

Voch hoe de Kjyjerinftamvaïlighlicker weygert ,

Hoe datfyn weddigh hert in hooger lullen ftevgert

,

Deweygermgh verweckt in hem een meerder lufï ;

Hy )aeght haer als een hind , en Uet haer nimmer ruft .

Sy dan , hier door vermoeyt , en ongeruft vanfinnen.

Beducht voor meerder quaet , Uet hem , quanfuys .gewinnen .

En om datfyngelaet watfchrickelickers dreyght ,

Soo wert (geitjefe veyn^ ) haer hert tot hemgeneyght •

Sy vlevt hem na de kjmft y fyftelt hem wat te vreden

Met minnelicke tael , met aengename reden

:

Sy noemt hem dickmael Lief, oock,in een kprteftont,

Syfmaert hem honigh-feem en fuycker om de mont .

Noy* . fprackfe ,fal men dit tot fchande my verwijten ,

J>at iekdoor ongenucht mijn vrient heb laten flijten .

Talant, gelooft het vry , oock^fchoonghy niet enfpraeckf >

j£k.heb allanghgeften wat dat u heeft geraeck} .

Ben ick,het vyergeweeft waer door ghy \ijt ontfteken

»

yfal van mijnegun
ft
geen laejfmü ontbreken

Dieftadigh voor my waeckt , en dat met alfyn hert ,

'Thfchande, foo 'k.hem loon met enckel droeve fmert .

Mijn Heer ff buyten 's landts bekommert met veelfaken ,

En denckf niet eens aen die , die hem het naefie raken:

Hy acht het niet met al , dat ickfoo langen^t

Van hem gefcheyden ben , enfonder hem verflijt .

*TH veel yfoo'k. eens ter maent van hem kan t ijdingh krjg'^ «

iVat meynthy , datick,dm ^ Maer\wil veellieverfwijgen.
Gaet heen , Talant mijn lief, en bouwt een Cabinet ,

Dat wonder eenfaem h , daer niemant ons belet .

Wat
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DER VROUWEN. 131
IVat dienter meergefeyt de dadenfuUenfpre^en ,

Voltreckj maer mijnen lafl , laet met daer aengebreken .

Te mallen in het oogh van al het Hof-gefin ,

Voor knecht , voor k.amer-maeght , betatmt geen Kjeyferh •

Talant befteet het werck., eniide timmer-lieden

Cedurigh op den hals , met laflen en gebieden

Van dit , engeen , en dat : Het ooge van de Prins

Doorjiet hetgantfchgebouw , en ke»rt hetaïlefins .

Eenyder doetfyn beft , op dat Talantfou mercken

,

Vat hare vreughde was , infynen dienft te trercken .

Soo dat , noch eer 't me-Vrowv de Kjyferinne docht

t

De kamer na den eyfch tvas aerdigh uyt-gewrocht .

Dies tüertfe voor het leftgevleyt , gefmeeckt y gebeden ,

Om met de Prins dUeen in ditgebouiv te treden .

Sy toont haer dappergraegh,fy lacht fcherft, fy lonck^t^

Waer doorfsngrilligh hert te meer in liefde vonckt

,

Hy denckf : hy heeft het wildt nu in het netgekregen ;

En dat de Kjyferin nu tot hem h genegen .

Hy leyt haer vrnlick.heen tot aen de kamer-deur

:

Wel aen dan , fprack me- Vrouw, wel aen nu, lief,gaet vttir^

Hy , t'eene mael verblint , dacht opgeenflmme treken
;

Maer ,fonderlangh vertoef, offondermeer tefpreken >

Js , wonder welgemoet , daer binnen ingegaen
;

Dochfiet de Kjyferin bleefvoor de deureftaen ,

En floot de kamer toe , enfmoorde daer de tochten ,

Die deught en eer en tucht dus onbefchaemt bevochten ;

Enfochten in het Hof een vreefitlickeni>rant

Te voeden , tot verdriet enfchade voor het landt •

Sit , riep de Kjyferin ,Jit daer ontrouwen broeder

,

Scbant-vleckevan het Rijck,^ brant-ftoker ,fy , behoeder

Van landt , en Kjyferin , die door een vuyle daet

.
En fchanddickverfoeck deed' wancken al denftutt •

Ditfal ugafthuys T^ijn , hierfal ickugenefen 5

Dit fal voor uwen brant etngoedefmoor-pot wefen i

N 5 TQQmt
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ijt WTNEMENTHEYT
Toomt hier u tochten in , en dwinght u dertel vleyfch ;

Hier vintghy tegen-gift , en dut na rechten eyfch .

Ick^fal u van dim lujl doorfoberhevt en vaften

,

Door dorfï , door eenfaemheyt nufekergaen ontlajien

.

Godt heeft een wrekend' oogh . fyn hant heeft u geraeckt

;

Het tucht'huvs hehtghyfelfgetimmert engemaeckf .

Quam nu mijn Heer te imys , watfou hy niet beginnen

!

Watfoort vanfware pijn enfou hs niet verfinnen •

Om dees ontroumgheyttefiraffmfoo 't behoort .

My dunckt , ick.ftet , hy Uaejt alrtedewraeck^en moort .

Daerfat Talant in angft
;
(m hertefcheen te breken

Van fpfjt en herten-leet . Dochfiet na vele weks»

Kpmt tijdingh dat de Vorfï den vyandt heeft vermant ,

Enfelver nugenaeckj degrenfen van het lant .

Het Hofis vol van vreught , defege-teeckens rijftn

^n pralen in de lucht • eenyder wil beivijfen

Dat hem des K^vfers eer en lof ter hertengaet ;

Voor al de Ke\ferin h vrolick,uytter maet .

Talant te meer bedroeft , diewenfcJnemenigh-werven ,

l4o€h voorfyn broeders kpmjï den doot te mogenJlerven ,

Ten ware dat miflchien me-vrouw de Kjyferin

Isloch wou totfynegunfi eens buygen harenfin .

Diesfoeckt hy haergemoet metfmeecken , kermen , klagen

Te kieren van de wraéck,, en doet dit vele dagen ;

En neyghthaerftrafgemoet noch tot vergiffenis

:

*K,en tril niet yfprackjne-Vrouw , dat yemant droevigh is

,

en wil niet datter een van al mijn onderdanen

Salflijtert door verdriet , falfmelten in de tranen ,

En quellenfyne ^iel nu even op de tijt ,

^Als yder door de kpntfï des Kjyfers ts verblijt .

Talant al u het fchandt dat ghy hier hebt bedreven ,

HochfuU ghy ntet-te-min door mijnegunjle leven

,

Gaet wacht u doch voortaen voorfoo verkeerde min ,

En foeckt na tucht en eer t e buygen tiivenfin

.

AiatT i
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^atr ,ftet , denflimmmgafi die loopt den Kj^fer tegen ,

Dte weüekpmt den Vorft > verhipt hem in dmfegm ,

Ew in hetgoet geltKk^en evnde van dm tocht ,

En vleyt hem langen tijtfoo liHigh als hy mocht .

De Keyferfiet hem aen , en vraeght , wat dat hem qmlde >

Wat kranckheyt , ofwat rampfynaengeficht omfltlde .

Waer door hy foo verteert , verdort en mager tffOf ,

D^/ yderuytfyn lijfeengrootenjammer Ut r

Hy hielt hem als bcvreeft om datfoo ront tefeggm »

i Engingh dan noch defchult dan hier dan daer op leggen >

Op vifevafery ,foo dat men wel verf^ondt

Dat fulck^een herten-leet daer op niet wasgegront

»

De Vorfi dan , dies te meergmegen om te weten ,

Wat droefheyt engequel hem dm had af-gefieten ,

Vraeght noch eens, wat hy vreefï , en wat hm 't herte hrteckt»

Spreeck} , feyt h , wat u deert , fpreeckt ront tiyt , broeder

Hy> hier op af-gericht-itoont noch een droever wefen^ (fpreeckt»

En feyt , waer uytfynfmert fw droefheyt quamgerefm

:

Heer broeder al defchult tf hy de Ksyferm ,

En by haervuylbejagh , en by haergeylernin .

Syfagh my op haer doen te tvonder neerfïigh letten •

En wert daerom vanfin , mijn vaj\ te latenfettm ;

En heeft tot defen endtgemaeckj een nieuwgtbou ,

Op dat ick^daer door dorfl en hongerfmertmfou

:

En datfy onderdies mocht vevligh met haer pollen

Bedrijven alle fchand enfonder vreefe hollen^

Maer alsfy uwe ü^owj? van verren had verf^aen

,

Soo lietfy my terflont in vryheyt henengaen .

wat my isgefchiet , al wat ick^hebgeleden

Isfonder mijnefchult ,

»

tegen alle reden .

Maer 't was in uwen dienfl : en daerom niet-tt-min ,

Dat ick^geduldigh leed dat hadfyn reden in .

De Vorfl , door dit verhael metgrimmigheyt ontflekfft

»

En wil de Keyjerin nochfien , noch hoorenfpreken ;
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134 WTNEMENTHEYT
Engeeft haerfelverniet een oogenblicf{ verlof ^

Te blijven infin huys , te marren in het Hof

,

Beveelt oockjjoven dat twee knechts , tttee rouwegaj\en ,

Me- Vrouw de K^yferinfeerfpoedigh aen te taJJen ,

Te[moren in degrom van 't naefl-gelegen vliet

,

En , fchoonfy hadt ofriep , te doen wat hy haer hiet •

'Oitf\rengh en wreet hevel kpmt Hildegard ter ooren •

Sy vlucht byfeker Graef, en woont daer op een tooren ,

En wacht tot dat de tijt haer onfchult toonen mocht »

F.n datfy in degunfï van haren Heergetocht .

De Kjyfer , naereen tijt , ff tot den Graefgekomen»

En heeft daer by gevalfyn Hildegard vernomen ,

Diejuvfï op defe tijt eens uyt de venfierfagh .

Ogïibber-glat geluck,! o driemael droeven dagh l

Ter^ontgafweer de Vorji bevel aenfine kpechten ,

Met haer een wreet bedrijf, en treur-fpel aen te rechten ,

Gaetyfprack^hy , met haer heen tot onder datgeboomt*.

En dolt al wat ick.f€gh , en doet het onhefchroomt

:

Bjdckf haer dat losgeficht , die langh-mifirmckte oogen

JVt haer kranck-Jinnigh hooft ; *k.^ wilgantfch nietgedoogen

Datfoo een dertel wicht den Hemel meer aenfchouwt ,

Die 't nietgenoegh en ü dat haer een Kfyfer trouwt .

Heeft fy haer weeldigh oogh te verre laten dwalen ,

lek f^l het nu voortaen wel vaftgenoegh bepalen ,

En houden *f fleckts voor my :gaet brenght haer oogen hier;

^lfmeeckjfe nochfoo feer en acht het niet eenfier

,

Daer wert de Ksvferin te bofwaert in-getogen •

De Kjvferals een rotsflaet vaf] en onbewogen ,

Js doorgaens even firengh tn hardt gelijck.eenfieen ;

Hem buvght nochfoetgevley , noch bitterlick^geween

.

Dat vriendelickseficht volreyneminne voncktn

,

IVaer met fy opden Vorfl placht lieffelick te loncken ,

Te buygen finengeef] tot aengename lufl ,

Datfoud', dat mojl voortam r.u wefin uyt gehlufl .

Ten
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Ten ware dat dien Godt , diefyn rechneerdigh oogt

Sendt heel de werelt door en alles fiet van hooge ,

Oe droeve Ksyferin , tot in den doot verfchricf{t

^

Had onverapachen trooft en hulpe toe-gefchickf .

Efw RJdder quam door *t bos tergaeder u\re rijden ,

Slita^ uyt mtdoogemhevt de Keyftrm bevrijden ,

En (na dat hem de faecl{ wijtloopigh wasgefeyt

)

Verlojftn van defiraf , dte haer tvas toe bereyt .

Doch op dat even-wel de dienaersfouden fchijnen

Te volgen haren lafi • roept hy een van denfijnen ,

Engeeft hem dit bevel : K^mt , brenght my nu terpont

Hetftralendegeficht van Phylax mijnen hondt .

Den Bidder heeft het woortJoo haefi niet ttyt gefprok^n

,

Offiracx T^ijn aenden hondtfyn oogtn ttyt-gebroken •

Diegafhy aen de knechts en dienaers van den Vorfl ;

Hyfiraft haer hardtgemoet en al te wreeden borfl .

Geeft ifprack^hy , utven Heerdees oegen , die hem leeren

I^et meer voorfichtigheyt in't Hof gefinverkeeren

:

• Tgeficht vanfyn verfïant ü duyfier en verblim

,

Hy fiet niet tvie hem haet , ofwie hem recht bemint

»

Gaet henenfwijght maerflil , den K^yferfal *< niet mercken „
Codtfal miffchien door ons nochgroote dingen wercken ,

Tot vreughde van den Vorfl en van hetgamfche Bjjcl{^»

De (tegen onfes Godts die ^ijnfeer wonderlijck^^,

Daergaet de Keyftrin door boffchen , bergen , dalen ,

Door veelderley gevaer eüendigh henen dwalen ,

Bedroeft en efterbly 5 om dat noch haergefichi ,

Sooafonderlickbewaert , haer ongeluckyerlicht •

Bedruckj maer wederbh , om datfy noch defieden

Der baüinghfchap mochtfien met open ooge- leden 9

En datje metgeween en door een trane-vloet

Verkoelen mocht den brandt van haerbenamgemoet

»

Wat is*t eengroot vermaeck, ? wanneermm infm lijden

Een mtde-Jianderfiet l Het k^an dmgeefi verblijden >

En
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Enflercksn ingevaer , tn helpen in de nooty

Jae trooflen onje ^tel oock^midden in de doot .

B^fine , weerde maeght ,ghy liet u haefi bewegen

Met Hildegard tegaen ;
ghy waert tot haergenegen ,

tn hebt haer toe -gejeyt een onverbroken trouw

In vreught en drotffenis , in voorfpott sn in roiUB *

Dus ff nae langb verdriet dit lieve paergekomen

Jn't maehtigégebiet van 't over-prachttgh Hpmen*

Daer heeft de Kjyferin (trots eenigh Medicijn)

Genefen menighmael oo€kdooddicks pijn .

Sy waf al over langh en van haer eerfiejaren

Geoeffent in dit werckjn wonder wel ervaren ,

Die$ wajfe[eer vermaert by-nae door *t heele landt ,

Eenydergingh tot haer als metgemetner handt .

Sy wifl met krachtighfap het water uyt te drijven ,

Sy kpji door hare kpnfi de kfancke leden Rijven ,

Sy wifl in kprte tijt , doorjonderlmgh bedrijf

,

Een 'dapperfelle koorts tejagen uyt het lijf,

Sy wifl den hardenjleen oockjbinnen weynigh wekfn

Tot en tatyen jlijm door krachtigh nat te brekm

,

Sy nam met groote kpnji defihellen van 'tgeficht

,

En dreefbehendigh wech een oude kpudegicht .

Talant wertnaer een tijt rechtveerdighlick^eflagen ,

En van een hooger ham befocht met vele plagen

;

Syn oogen T^ijn verblint ,fyn lichaem n melaets ,

Syn valfch enJlim Udrogh veroorfaeckf vele quAetS

Hy loop gedutrigh om tot oüeMediiijnen ,

Maergeen van haer en koflfynfieckfe doen verdwijnen
-

Dies , als nu eens de Vorfl nae Romenfoude^m^

Talant die neemt de reys oockjnet fynbroederaattr^

Hv koomt tot aen het huys daer Hildegard in woonde ,

dp dat hy voor het lejlfvn qualen haer vertoonde ,

Ofnoch miffchien voor hem wat raet te vindenwai

Viehem opgoédengrom vanfyngebreckg^nof .

Dt
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Vi deurwm opgtdatn . mm ondervraeght I{pJJne

Ofdaer de Vrouive was die door de Medicijtie

Soo wonder wai vermam Menfeyt : hier u Talant

De broeder van de Vorfl van U machtigh Francl^en-Unt

;

Hyfoechj hiergoeden rait , en wie hem die kangeven

Diefal doorfynegmjlgeluckjgh mogen leven .

B^fine doet het woort aen H ildegard haer Vroutü
;

Die feyt dat eerft Talantfynfondenhiechtenfoud* •

E» kpmen dan tot haer,fyjoud' van harent wegen

Het befie met hetn doen , *t hingh al aen Godes ^(gen .

Den Hemel moefi voor-al hem toonenfynegonjl .

Die waf en bleefvoortaen degrom van hare konjl »

Een herteltckbehjagh en droefheyt om defonden ,

Mofi wefen't corrofijfinfynvervmlde wonden ;

Hy moejïe fyn verloopgaenjiellen in'tgefjchtt

En voor den hellenglant:^van Godes aengeficht-^

Hy moefle met berouwjynganifche boofheyt melden »

En danfou eerft te recht haer konj^e by hemgelden

:

D'onfierffelicke Godt beminde boven al

De j^/f/e van den menfch , die nimmerflervenfal

,

Voor dèfe moefl hy eerft in rechte waerheytfvrgen

;

Nm heden voor de T^iel , en voor het lichaem morgen ,

•T had aUes fynen tijt » en wie dat wel bedacht ,

En had op Godes htdp noyt fondertroofïgewacht .

Talant die hoort het woort ^enifferin beladen ,

Hy wilgehoorfaem T^ijn hen die hem biüick^raden

,

Hy doet na defen la
ft

y en l{omt haeft weder daer ,

Ontfanght een oogen-falfen krtjghteen krachtighfmatr ^

En fiet ! *t en l^tniet langh fyn blintheyt ffgenefen
j

Hy is niet diehy was , hy krijgh een ander wefen

,

Dies als dit aen den Paus en Kjyfer is vertelt ,

Soo ftondcnfi verbaeB en in dengeefl verffelt ;

5y wenfchen Hildegard tefien en oockjefpreken ,

Ombieden haerin't Hof, m laten" t nietgebreken

*Atn
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teyckens van hacrgonft . Sy feyt : ttn noodigb wtrcK

Bekt dit eer te doen als morgen inde kerck'

Ve Kercke tvortgenoemt . De Paus en Keyfe^ komen ,

Enfitt '. de Kjyjer heeftfoo haefi baer niet vernomen

Of kentfyn Hildegard , en groet haer voorjyn vroum .

Sy toont hem in het hreet fyns broeders quade troittv .

Sy doet een langh verhael van datfe heeft geleden ,

En heeft hem op het left al fchreunde gebeden ,

Te letten op de trraeck> die Godts geduchte ham

Hadt in het openbaergeoeffent aenTalant.

Ve Ksyfer tvert ontroert : hy houdt haer voor onkhuldtgb

En neemtje tveder aen : Maer wertgamfch ongeduldigb

Entoomigh op Talant , veroordeelt hem ter doot ,

En tvoedt te btjjlerfel . geenjïrafdunckf hem tegroot ,

Me-VrouiP de Kjyferin k even goedertieren y

EnQaetdes Keffers hert totfachterfinnen (lieren .

Soo dat alleen de Prins, tot eyndeloofefchandt,

Wiert uyt het rijck^ejaeght , tviert ballingh uyt het landt.

lek zal hier by-voegen een ander exempeUmedc aen-

roerekens vvecrdigh, uyt de Spaenfche hiftorycn; Etan^

titcm Xmenim , een Cardinael van feer groote naem, en-

de Eertf-biflchop van Toledo , was in een fware fieckte

,

cnde een uyt-droogende koortfche vervallen. De üe-

neef-meefters hadden ondertuOchen algedaen, watfy

konden,om het quaet te ftuyten. Maer als hy nu tot op

het been uviget?ert was , foo gaven fy den n:ioet verlo-

ren , ende feyden ront uyt , dat fy daer geen vorder raedc

toeênwitten. Daer was by geval een edele Moortfehe

vrouwe,de welcke, Chriftene geworden zijnde, eertijts

van X«>»e«m^ gedoopt was; defe als fy mede laet in de

nacht in fijn kamer was, ende onder de vrienden ftondt

,

die vaft dapper bekommert waren met fi,ne geronthey •

foo is fv recht nzXimenius toe gelede,
feggende,dat fytc

Cranada veel treflfelicke Geneef-meefters
kende, geen
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andere wijckende maer infonderheyt een Vrouw, die

daer over ingrooteachtinge gehouden werde: dat defe

door lange tijt > als al over de tachtigh jaren oudt zijnde,

geleert haddcde üeckté met geen ader-laten ofte dranc-

ken , maer alleene met ftrijcken van buyten te genefen

,

cnde'tlichaem tot fijn vorige gefontheyt te brengen,

endeby aldienhem beliefde die te laten halen, dat fy niet

en twijffelde, ofte hy zoude> met Godts hiilpe,wel we-

derom gefonc werden . Defe praet en beviel den Car-

dinaelnietqualick. Endealfooeen menfch feerfnackt

nae gefontheyt, foo lockt ons de hoop daer dapper toe

:

ende derhalven gelooft men terftont n emant , die maer

feytjdat hy eenigen goeden ract heefc. De oude Vrouw
is ten eerften ontboden,dewelcke dc pols taftende, ende

dé buyck bevoelendc,feyde>dat het de Geneef- meefters

nietqualickaf te nemen was, datfy eenfieckte foo vol

gevacrs ende fwarighey ts , door hare konft niet en had-

den konnen wech nemen, maer datfe even-wel hoopte»

met de hulpcGodis, onder wiens befcherminge fulck

een man den aeflem haeldé, binnen acht dagen den Car-

dinael tot fijn vorige gefontheyt te brengen , ende fulcx

door falven, ende kruyden. Datfe ondertuflTchen noch-

tans wel wilde verfoecken , dat het mocht gefchieden

buyten weten van de Geneef-meefters ; die lettenda op

haer eygen eere , met fulcke genefingen van ongeleerde

luyden gewoon waren de fpot te fteken. Dien volgende

quam fv 's nachts > als elck vertrocken was,by den Car-

dinael, ftreeck ende fmaerdê hem met olye, ende brachc

het foo verre j dat fy haer woort van de acht dagen hiel •

Want hy was in die tijt geheel van de Koortfche verloft;

ende de gene, die fijn felven nauw'Iicx in 't bedde hadde

konnen omkeeren,began nu op de been te komen.En fy

liet hem fomtijts een weynigh wandelen, meeftendecl

,

tot dat hy wat meerder kracht zoude krijgen, in een rof-

O t>aer
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baer dra^en.Ende als hv nu wat ftercker geworden wa$>

raden fv hem,ten cerften nae fijn vaderlant te trecken,als

die gewoonhcke lucht hem beft dienftigh zijnde. Alles

is na haer voor-fchrift gedaé.ende dat volgende,de Car-

dinael volkomentlick gencfen

.

lek en zal hier in niet breeder gaen weyden, op dat de

Vrouwen niet te vele voordeels op onfe Konfte en zou-

den nemen,ende de Geneef-meefters in't vaer-water ko-

inen.Een exempel zal ick maer uyt de Gnecfche Hifto-

ryen tot befiuyt by-brengen , dat door defe wetenfchap

een Vrouw de vyanden overwonnen heeft. Cnopm voe-

rende oorlogh tegen de inwoonders van Erythra , was

door het orakel geraden,dat hy fijn leger zoude laten ley-

den door een priefteifle van de Godinne Hecate. Dzet

toe werde hem gegeven C h r y s a m E.Defeairoo fy

haer wonderlick op de krachten der kruyden verftont

,

nam een van de grootfte ende fchoonfte ftieren,vergul-

de fijn hoornen, ver9ierden fijn lijfmet kranfien, ende

menghden onder fijn voer rafend-makende kruyden ; de

welcke niet alleen den ftier felve , maer alle de gene, die

van fijn vleefch aten,in rafernve konde brengen. De vy-

andt hadde recht daer over fijn leger gefiagen. Sy dede

in fijn gefichte eenen autaer oprechten,ende alles tot ot-

ferhande gereet gemaeckt zijnde , den ftier voort-bren-

een Hy door de kruyden dul ende ontfinnigh zijnde,

ontfprong het met groot gehuyl , ende ftelden 't op een

loopen . De vyant fiende hem foo wel toe-gemaeckt

,

ende van haer vyanden offerhanden tot in haer leger

vluchten, namen't voor een goet voor-fpoock, ende

offerden hem hare Goden op , ende aten elck een ttucK

van fijn vleefch, om van de goddelicke ofFerhande deel-

achtightewefen. Terftont werde het gamfche leger

dul ende rafende. Sy fpronQen,ende liepen allegader als

gecken,ende verlieten haer wachté. Chryfam fulcx lien-
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de,vermaent CnopwMt hy in alder-haeft fijn leger tegen

den vyant zoude leydé, die nu onmachtigh was om we-
derftant te doen . Soo dat op defe wijfe Cnopw , al fijne

vyanden verflaende»hem felven meeftcrgemaeckt heeft

van de groote ende trcffelick ftadt Erythra . Ende heefc

een Vrouw door haer wetenfchap te w ege gebracht» dac

een vrome Velt-overfte met een geheel leger nauw'licx

ioude hebben uytgevoert •

H

Het VI. Capitrel.

PropheterjfefL^i tnde die toekomende^ dingen voorfeydf

hebben .

A^enus humanam tranfegit foeminafortem 9

Et fatis eft > nulUim pracvaluilTe virum >

Jam pia divinis confors aflcribirur oris,

Peftoraque aethereo plena furore quatit>

Et coeli fecreta fubit . Pracfaga futuri

Pandic inaccefli clauQra verenda poli

.

Pax ubi fuccedec Marti , Mavorfque quieti

Quo nobis rerum tramitc vita fluet >

Quod medium 1 quis finis eric . Quem Jupicer axetn

Dirigat > 8c quali fiec Venus alma domo

.

Quo micet afpedtu Clarius i cum noxj^s ; Sc quo >

Cum favet •, & queis fe Luna gubé"net equis •

Quinetiamfummi muiier non infciafatl,

Vincendam potuit praedocuifle Stygcm .

Virgineofque refert Chrifti fub nomine partus;

Et quem Judsus nefciir t illa notat

.

Mas , fuperüm contemptor j abi
»
procul ultimc

; prima

Mente capit Virgo > ventre fecunda Deum

,

' ''Y^U'^tU al noch menfcben-doen wat onfe Vrouwen deden ,

X Al pelden wy de mans met eere daer beneden .

O 1 'Twas
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'Twai lager als defon , fchoon hooger als de mam

,

^l wat wyfeyden oyt van haer te :[ijngedaen .

Jlier i ffet Goden-werck. al wat de wijfi wijven

De mannen maken diets , en wonderlickhedrijven,

Sy breken door den tijt , en[eggen met befchen

Dengront en al 't bedrijfvan' t Goddelickbdeyt ,

Van al wat niet en is , maer komen[al te wefen -

Vat in het eettwigh bouck.des hemels is te lefen ,

Dat Godt aüeenhefchreef, en nae wiens rechtendraef

De menfch ter aerden kprnt , de menfch ter aerdengatt -

Degee^ n veelderley , d'eenfeghtet uyt defpteren ,

En d'ander w/tte vlucht van veelderbande dieren

.

De wijfie feggen waer als uyt haer esgen hooft-

E» d'uytKomfl heeft geleert hoe wel het tf^f'%['
Geen krijgh wier aen-gegaen , geenflagh tn't yeltgejlagen .

Ofd'een of d'ander vrouw die waffer op te vragen.

Te Delft in Griecken-landt >
daerGodt-fpraeckHverkochh

iVas alder-eer^ een maeght met defegeeft befocht

En in het brevngeraeckf j fy kp»
-^^rhole dingen

Opd'alderhooghfle toon met waren mondeJingen .

De mannen , die daer nae hierquamen
op de baen ,

Viefpraken weyfel-tael die niet en waf te ram .

Die dobbd-finnigh wm : al 'tgene Mefeyden

Hadt eendtrhandefchijn , maer tweederley befcheydm

.

Sy logm maer om geit ,mgaven raetfelsuyt

Dienimmerhiddenjlotalsaverechtsgedtiyt.

op Vróuwm was tefiam • m d'alder-fmodtfïe bouvm

En vondm hareftem noytflam op lojiefchrouven

.

Hoe {eer men heeftgewoelt ,
gefltngert ,

engefleurt ,

^l wat de Vrouwefprack » fdden met
gebeurt.

Byfonder , m voor-al . daer tim degrootfie rnaeghdm ,

(Sibsüm noemt mm haer) voor defm van gewaeghdm ;

Te wetm Godes kpn^ji , m 'f barm van dm Soon

Dit ons hetft wederomfijn Vader
amgeboon - -

9 •
En
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En al het heyl verfocht , daer van wy doorgebreken

Van Adams tijden af rechtveerdigh T^ijn verjleken^

En afgefondertftaen . De maeghden s^ijn 'tgetveejl

Die 't hebben voor-gebeelt , mer van men elders leeft >

Daer Godt wat openbaer , te midden in de Joden ,

^yien die hy maer alleen[yn wetten hadtgeboden ,

Syn heylant aen-gefeyt ; dieftracx , na dat hy quam

,

Ons hevdenen den nacht , en haer den dagh benam

.

De maeghdenfagen't al . de blindemannenfochten

,

Én tvatfy immermeer op defeftem bedoekten ^

Ofhoefe wierd' geduyt , en jf geenfeggens waert ;

'Tisfelfs belacchelick hoe Maro dit verklaert .

' Tgingh boven mans begrijp , de tijt moefï kenbaer maken

Wie dat de maget was daer van de maeghdenfpraken .

Die heeft haer nugetoont . Enfiet , op defen dagh

Gaen noch de wijfie mans daer een der maeghden lagh ,

Verholen in een rots , en onder hooge bergen

Daer haergeenfleedtfche pracht totfonde plagh te tergen ,

Daer Godt haer onderhiel , maer met een beter tael

xAls oyt een Ksyfer hoort infyn vergtdde ^ael •

Erafmm , diebefiondt met Kroningen te{preken

»

ïs in den diepen kjiyl veel liever hiergeweken ,

Ms hy te hovegingh . laefelfs mijn Bevermjck
Heeft metgeen meerder luft door-wandelt eenigh rijck^

Als defe plaets befocht . Ghy , diefefouckt te kennen ,

En noyt foo verr* en reyft , leert uyte wijfe pennen

Wat van haer wefen , hoe 't hier al isgepelt

;

Dochftaet metmy verbaeft , en boort wat by vertelt •

DEwijl , gelijck Terentius wel feyt, recht wijs te zifn»

is niet alleen te fien>dac voor ons voeten ftaet^ maer
oock 'fgene toe-komende is>te voorfien'.foo mogen wy
de geleerde ende wijfe Vrouwen wel vervolgen met de

gene » die door haer voor- feggen vermaert zijn . Ende
gelijck vooreen Geneef-meefteri als Hippocratesfeyde^
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boven maten nootfakelick is , het toekomende voor te

weten , ende datter niet en is , het welck hem by de ge-

fonden grooter aenfien , ende by de fiecken meerder

vertrouwen doet hebben , als dat hy de uytkomft van de

fieckte te voren weet te feggen : foo en iffer oock in den

loop van ons geheele leven niet nutter , als verre- üende

te zijn , niet dat bv de menfchen meerder verwondering

verweckcofte dcGoddelickheyt nader gehouden wert,

als de wetenfchap van toekomende dingé te vooriegge.

Bv verfcheyde volckeren hebben de Vrouwen hier

in uytgemuvt. Onder de Maurufyers, gehjckden hiltori-

fchriiver Procopius verhaelt , was het ongeoorlott dat de

Mans zouden voor-feggen-.maer dat werck werde by de

Vrouwen alleen beftiert. Ende de oude Duytfchen,leyi

Tacitus , lieten haer voorftaen , datter eenige heylighey

t

ende voorGenigheyt in de Vrouwen was , ende in c eer-

Ren eerden fy fommige van de felfde,als Propheterflen,

daer na als Godinnen: Want,gelijck ylgathtm betuvght,

fv gebruYcktcn de Vrouwen om toekomende dingen

t'e voor.feggen . met waerachtige uytkomft. PlmarchtH

ceefc haer den naem vanHeylige; ende fy wiften het

lene gebeuren zoude te feggen uyt het draey-en ende

TuviFchen van de rivieren. De Mrunen , mede Vrouwen

van de Cimbers,onder de Duvtfchen, wiften de overwin-

ninee te voor-feggen uyt het bloet, en ingewant van de

cevaneene wanden. Schrijft oock AnianusAj^ eertijts

bv Te/«ïc/«f.eéftadt in C^yyw,de voorfegginge der \ rou-

wen erooten naem hadde, ende dat Dardanus, komende

van't Eylant54wof trouwden de Troyaenfche dochters

N«ro, ende Barna, ende dat de eerftevoor hem bracht

een propheterlTe, SiBY LLA genaemt, waer naai de ge-

ne,die voor-feggen konden, den felfden naem aengeno-

men hadden . Maer uyt wat kracht,dat defe andere, die

ick uyt de Heydenfche Hiftoryen ende Poëten vorder
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zal by-brengen > oock de Sibyllm felve » fulcx gedacn

hebben, en wil ick hier niet diep onderfoecken, alfoo

fulcx het voornemen niet en is van die werck: alwaer al-

leen , vertellens wijfe » verhaelt werden de gene , die de

oude fchrijvers daerover geroemt hebben . Dat even-

wel de Vrouwen die gave bv Godt felve gegeven is $

blijcktuytdegetuygeniflei die bovenalle tegen-fpre-

kinge ga'et . De propheet loël fchrijfr aldus in fijn t. ca-

pittel uyt Gods name : En na defen wil ick^ mijnen geefl uyt-

gieten over alle vleefch , ende uivefonen tnde docht ers :{ullen pro-

pheterenyt^e. Soo fchrijft oock den Apofiel Paulisf in den

eerften brief tot die van Corinthen, van propheterende

Vrouwen: ende in't 1 1 .capittel van de Handelingen der

Apoftelen, werden vermeit de vier dochters van Philips

den evangelifi, datfc maeghden waren>ende voor- fevden.

Wert mede gewach gemaeckt in*c i.bouckEfdre,

verf. 6. van een propheterfle N o a d i a , die Nehemia) als

hy de muren van Hierufalem weder op boude, de hltige

aenflagen der Samaritanen ontdeckten .

O L D A , moeder van den overpriefter tleUhia, woo-

derbaerlick begaeft zijnde roet den geeft der voor- feg-

ginge i was in groote achtinge bv den koning lofiat . Sy

heeft de Joden veel voorfeyt,gelijck te Cé is by lofephM,

Sera, dochter van ^:{er , wen mede voor prophe-

terfle gekent van S. Hieronymm .

Maer onder deHeydenen iflfer menighte van Voor-

fegfters . PHEMONOEde dochter van Jipoüo , heeft

vijf-en-twintigh jaer voor Linm , ende Orphem gcleeft t

endede Griecken vele dingen voorfeyt.

Da p h n e dochter van den voorfegger T/>f/J«« van

Thebe, heeft te Delphis haer voorfeggingé in foo aerdige

verffen geftelt , dat , nae Diodorm SicuUn fchrijft in fijn

4. bouck , HomtrtH , de prin9e des poëten , veel van dc

felvige in fijn boucken overgenomen heeft

.

O 4 Mah
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M A N T O , mede dochter van Tirefidf , en huyfvrou

w

vznRachiusy koning van C/^roj , wasfoo vcrmaertm'c

voor-feeeen, dat al de werelt tot haer quam, als tot een

crakel - Van haer heeft de ftadt Mantua in Italyen haren

naem , gelijck > onder andere, getuvght werc bydcii

poëet Virgiliiis , borger van de felve ftadt

;

Mamo , d'alder -wijfie maeght ,

Da(y eenfiadt de naem vandraeght «

Jiadde , boven al denfchat

Die haergeefiigh hreyn befat

»

Ooc^degave , datfefagh

Watter ver verholen lagh

.

Ickbevinde datter twee zijn geweeft van den naem

TH E M I s : de eerfte , witi van den ouden poBet Orpheus

fevt, datfe d'eerfte onder de Menfchen dc orakelen ver-

toont, ende ApoUo felfs geleert heeft. D'andere Themts

( eeliickfe van Plmarchus genoemt wert ) was N i c o s-

T R A T A , moeder van Euander , den koning van Arca-

dyen , de welcke in Italyë komende haer voor-feggmge

in verflen ftelde, aldaer C4»'wm4gefeyt,ende daer van zy

oock Carmema, Men heeft defe na haer doot een autaer

opgerecht , ende geoffert . Van haer fpreeckc Buander

by den c^emelten Virgilius aldus :

My heeft geen (juaet bedrijf . ofanderegebreke»

Mijn vaderlandt omfeyt ; hier ben ick,ingeweken

En eerjigelandtgeiveeft , door U nootlot van den menjch ,

Datfynen evgen wil doet tegen onfen wenfch .

TAun moeder heeft defchuU , ofwel de groote Goden

Vie hebben door haermom my defen wechgeboden

.

^bolloff>rack.door haer ywfymet hem vervtdt ,

Heeft . i{pme, mygefeght hoe datghy bloeyenfuU .

B O E O , inwoonfter van de ftadt Delphi, dzerJpoUo

ten vermaerden tempel hadde, endealdaer vele dingen

door fijn priefters voorfeyde,hcefc eenige orakehn, ende
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lof- Tangen gemaeckt» als van den Griecfchen Paiifanias

betuyghcweitj die mede eenige verffen vanhaerby-
brenghc

.

Dat de beroemde H e l e n a oock de wetenfchap ge-

bade heeft, om toekomende dingen te voor- feggent
blijckt klaerlick uytden poëet Homerus 11. 1

5^.

H I p p O , dochter van Chtron , den meeftcr van den

helt Achiües , werdt hier over mede geroemt van den

Hippo y t'tvijlfy WM op aerdty

Gingh alftaegh ten hemel-waerdt

,

Sy haeld' uyttenJierren-loop

Wonda dingen over-hoop

:

Die ,foofeyfe, dede *t al

Watter was en wefenfal .

Th e ON O e , dochter van Proteus , koning van Egyp-
ten , wift alle Goddelicke faken die gefchiet waren , én-

de noch gefchiedcn zouden 1 volgens de getuygenilTc

van den gemelren Euripides

,

A T H Y R T I A, dochter van SefopiSy mede koning
van Egypten, wras hier in foo ervaren> dat fy haren vader

tevoren had vireten tefeggen, hoe hy koning zoude
werden; als de Griecfche Diodorus SiculusCchnjfz,

Ca ssandraj dochter van Priamus, koning van

Troyen i als fy van Jpollo , ,op belofte datfe hem weder-
om gerievëï) zoude» een propheterffe gemaeckt was>
ende haer belofte daer nae niet en hiel , foo bracht hy >

welgeftoort zijnde» tewege, dat niemant haervoor-
feggen geloofen gaf. Gelijck oock gebeurde, als fy

voorfeyde » dat het Griecfche paert» den ondergang van

Troyen zoude wefen , Oit wert van den poëet Virgilius

acngeroert in defe verflien

:

Doe nu Troyen tvas in noot >

herbet p4mjyn buyck^ontjhot

,
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f^iep Cafandra , Mannen , Ut

IVatghy in u muyrmfet ,

Huyden , huydenisU den dagh

Dat ick,laetft mijn Troymfagh *

Parif , de broeder van Cafiandra , hadde O e n o n e,

een Bergh-nyrophe voor fijn vrouw genomen, ende

haer belooft nimmermeer te verlate: dan fy wen bedro-

een, celijck haer van Caffandra wel te vore gefpelt was.

Hier over beklaeght fy haer , by den pocet Ovtdms ,
met

defe woorden:
Chy heht in defchorsgefchrevtn

Van den dichflen beucksn-boom ,

Daner nochflaet in het leven ,

^tis't nu in u een droom ,

Dat iek,fou de Liefst weftn .

Wtl dau , fchorfe . gaet niet uyt

,

Maer kpmt hooger uyt-gerefen »

Engetuyght van mv , de Bruyt ,

Dat hy flagh van my te fchrijven,

Daer van ghy de teeckens draeght

:

Xanthus lal lerugge drijven,

Wederomme zijn gejaeght

,

Heel fyn loop fal weder-keeren 9

En hcrvloeyen tegen vloe »

Eerickfal mijn min verleeren t

Mijn OEnone wefen moe

.

'Xanthe , loopt ufiroomen tegen ,

Parnnterugg' gegaen

;

By heeft ander luflgekregen ;

UkO EwoMÉ hen verraen .

^ch ! Caffandra , *kben bedrogen;

Ghy .ghy hadde 't wel voorfeyt

,

Dat u broeder hadgelogen ,

,
Enmyomdentujngtleyt.

^^^^

i
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Noch lefen wy vanTh e a n o,ende Eui x i p p Ejdoch-

ters van den Lacedemonyer Scedafm , die haer borgcrs

veel aenftaende ongeluck voor-feyden; als oock van

FATVAjhuvfvrouvv van dé Latijnfchen koning Faunus;

IKH»! P H E NN I s, de w^elcke leefde ten tijde van Jïmkchm , ko-

ning van Syrien ; cndeDioTiMA > die van den wijfcn

Socrates voor meefteriTe erkent wert

.

TANAQ^iLjkoninginne van Romen,hiervoor me»
h de vermeit 1 verftont haer wonder op de teyckenen des

Hemels >roo datfe niemanc van de Tofcaenfche voor*

feggers en weeck.Doen hare man Tarquinius Prifcus, uyt

de ftadt Luctmone , als een vremdeling tc Romen quam
w'onen»ende al ontrent het na-gelegé ftedeken laniculum

[gekomen was» daer quam eenen Arent fachcjens op fijn

vlcu-
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vleuecis neder-dalen , die hem , daer hy met fijn hu^f-

vrouw op een open koets facden hoet afnam, ende tnet

een erootgeklanck over de koets vliegende , fette den

felven , gelijck als of hy tot dienft uy t den hemel gefon-

den was, wederom bequamehck op fijn hoott ,
ende

vloogh om hoogh wech . Men feyt, dat Tanaqutl fulcx

als een goet voor-fpoock blijdelick op nam , haerleer

wel verSaendc op de hemelfche voor-beelfels derhal-

ven haren man omhelfende , geboodt hem groote endc

„ hooge dingen te hopen : Dat die Vogel , uyt den he-

'
meUendeals Gods bode komende, teycken gebracht

„ hadde,dat hy tot den hooghften ftaet zoude geraken ;

Ldathvd'eereop'tmenfchelick hooft ftaende opge-

„ licht 'hadde,om van Godts wegen wederom te geven.

Haer voor-feggen is oock foo uy t-gevallen .alloo hy, na

de doot van Ancus Marcius , koning van Romen werde

.

Als fommige Edellieden te famen gerot hadden ,
om

^lexanderdeÖrootewznhet leven te berooven . ende iy

haren flagh na de macltijdt waernamen , foo fchoot daer

.

een Vrouw, die gehouden werde toekomende ding^^^^^

te voor-feggen.tullchen beyde,ende toonende met haer

oogen . ende wefen een groote verbaeftheyt. v^^^^^^

dé hem om wederom na de ^aeltijt te keere, het we ck

hy gehoorfamende,ontquam alfoo de fekere doot, zi)n.

deterftontdaernahetverraetondeckt.

S O s I P A TR A , ontrent Ephefrs geboren van rijcke ou-

ders.was vijfjacr out,al(rer twee oude mjn"en,in vellen

cekleet.in haer vaders houve quame,ende van den bou-

man voor haer verkregen,om den wijngaert gade te mo-

gen flaen . Waer op als den oegft boven hope groot

viel, foonoodenden heer van de houve haer beyde te

gaft. Sv een welgevallen krijgende ^^f^fiP^^^'j^^^^^

ken ende verkrijgen van haer vader, dat hy haer de hou

ve met Sofipatra. soox vijfjaren wilde vertrouwen. De
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vader gact buyten 's landts reyfen , komt nae vijfjaren

weder . Aengefcydt zijnde om fijn dochter alles te on-
dervragen wat hy begeerde>foofiet hy haer wonderbare

wijfheyt > dewijl fy al 'c gene > dat hem in fijn af-wefen t

gebeurt was>vertelde al of het tegcnwoordigh ware ge-

weeft . Derhalven meenende dat fijn dochter een Go-
dinne geworden was > foo valt hy die oude mannen te

voet>haer biddende > dat fy doch zouden willen feggen »

wie fy waren . Sy antwoorden , datfe niet vremt en wa-
ren > van het Chaldeeufche geloof: ende korts nae de
macltijt opftaende, leyden fy het dochterken mede» ge-

ven haer het kleet>daer fy medegeheylight was, in han-

den>met boucken, ende een kofferken>daer fy her inko-

men van d* heele vijf jaren in gefloten hadden > ende be-

volen haer met traneuidat fy alles doorfien zoude : wanc
dat fy luyden genoot faeckt waren nae het uytterfte van

Weften te reyfen > om daer nae wederom te komen

.

'S morgens uytgaende, en zijnfe nergens daer na gefien.

De vader geloovende dat het Engelen waren j liet fijn

dochter , als met eenen Goddclicken geeft aengeblafen

zijnde, nahareneygen wil leven, Syfondereenige an-

dere meefters te gebruycken, verftont>wift van buyten,

en leyde uy t alle fchrifié der Poëten, Philofophen, Ora-
teuren , Was mede wonderbaerlick ervaren in de Pro-

phetyen. Troude Euflathius van Cappadocien , een feer

irefFelick Philofoophydk by haer drie kinderen verweck-

te. Naer fijn overlijden , weder- keerende te Pergamumy

hiel fy haer by den wijf-gerigen Edefius- gelijckdic alles

in fijn leven verhaelt wert van Eunapius .

Werden noch voor Propheteruen geroemt Xeno-
c L EA Delpbica, van Herodotusy Avrina,Brvctera,
Velleda van Tachus , A v to n o e Grymaw3n Silius,

C A T T H A van SuetoniuSy P o lv x o van Val. Flaccus .

M a R. T H a een Syrifche VrouW) die voor- feggen

kon-
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kondcwerde in ccn rofbaer van den grooten velt-over-

ftcn der Romeynen Marius hec geheele leger mee groo-

te eerbieding omgebracht; dieoockde Goden ofFer-

hande dcde op haer vermaninge. Den Raedc had de fel-

vige ce vorenï als fy vet voor-feggen wilde, verftooten

.

Maer nadatfc by de 'joflFrouwen geweeft> ch een prouf-

ftuck van hare konft gedaen hadde» infonderheyt fitten-

de voor de voeten van de huyfvrouw van JW^mJ, ende

haer wift te feggêiwie van beyde de Schermers, die daer

lijfom lijf tegen malkanderen vochten , de overwinnin-

gc zoude behouden, van haer tot Marius gefonden zijn-

de, werde by hem in groote cere gehouden, ende meeft

in een rofbaer gevoert

.

In Grieckenlant zijn mede ?ïTmm geweeft > alloo

genoemt nae j1polio Pythius , die men geloofde van den

felfden vervolt en opgeblafen zijnde,uy t de rotfen,daer-

fe in lagen, alles te voor-feggen. Soo fpreeckt Virgilius

mede van de Sihyüay die met Emat , om fijn toekomenc

wedervaren te voor-feggen , in de rots (tcrftont te be»

fchrijven) van Cttw4ging

:

Sy waren in de rots , de maeghtgeheel ontfteken

En van haer Godtgtrom , begint met een tefpreken

:

Haer oogen draeyden om , haer borjlen[wollen op y

En al het hangend hair wier krollend op de kop .

Haer tatl wat Godts-geluyt , enfcheen van ver/ te komtn ,

^U[y metfprekens-lujl wier hevigh in genomen

,

Eerft woeltfy met gewelf , als haer de geeji genaeckf ;

MaerfpreeaM yder[ehrick},als fy aen'tfprekf raeckS-

Maer onder al de Hevdenfche propheterffen zijn wel

de verraaerfte geweeft', die den naem van i/Mt;» ge-

voert hebben , foo dat oock eenige Oudt-vaders felve j

roet hare prophetyen het Chriftelicke geloof hebben

willen beveiligen.
^ r il r

De eerfte is geweeft SAMBETHE,ofte SabH , geie\ c

de

i

{

i

i

inwnini^-> ^
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de Perfiaenfche

, Hcbrceufche, cnde Chaldeeufche,een
dochter van 5ero/«x, leefde ten tijde van Noè , getrouc
aen een van fijne fonen, met den welcken fv mede in de
arcke ging . Heeft voorfeyt van den toren van Babyion ,
van ^Uxanderde Croote ^endc van CbriHuSi op defevea
ceuwön, N/c4«or,die de daden van den gemelten ^Ux*
4w^frberchreven heeft , maeckt van haergewach .

De tweede was Sibylla van i-/^yw, die mede van
Chrifius voor-feyt heeft ; van defe fpréeckt Euripides.
De derde van Ddphi, Ar. te mis, heeft lang geleefc

voor het in-nemen van Troyen , het wclck fv voorfeyc
hadde; als oock de boodtfchap van den engel
aen de heyhge maget Maria . Van defe fchrijft Chryjlp.

fw in fijn bouck van't Voor-fcggen

.

De vierde wcrt genoemt van LaBamius , ende andere
Sibylla C V M A , nae deftadt Cumein Eolien, daerfe
zoude geboren wefen. Dan Uonard Arttin, ende meer
andere meenen,dat haren rechten naem Ci m m e r i a is

,

endeoorfpronckelickuytltalyen. Heeft medevoor-
ey t van Chriflus , dat hy de foi.den des werelts op hem
joude nemen . Nevius , ende Fz/o noemen defe in hare
Hiftoryen,

De vijfde was van de ftadt Babyion, in AJfyrytn, doch-
ter van Berofus , dien vermaerden fterre-kijcker . Heefc
cven-wel den naem na het lantfchap Erythris, van SibylU
^nthraa , al of fy daer van daen was , gelijck Apollonius
ErythrceiH oock feydt , die haer fijne mede-borgerfle
noemt,ende fchrijft>dat fy de Giiecken, al/Te na Troyen
irocken i voor-feyde de overwinninqe ende den onder-
gang van die ftadt . Sy wert van Suidof met evgen naemH £ K. O p H I L 1 geheeten . Heeft een Bouck in't Griecx
gefchreven met name Vafillogra, waer in fy oock de
komfte ende menfch-werdinge van C/7r/7?w voor-feyt.
yiugufiinm fchrijft dat fy geleefc heeft ten tijde van Ro-
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mulus. Soo dra fy geboren was, beganfe van deftige din.

een te fprcken

.

De fefte was uyt het eylant Samos, daer van S4w/4 ge-

noemt, endemeteygcnnaem P h y t o .
EraMms

fchrijftdat hy vanhaerin deoudejaer-fchritten van de

Samversgefchrevenvint. Heeft voorfeyt hoe lang de

werelt onder de Wet , ende 't Euangelie zoude ftaen

.

De fevende wert Cumana genoemt , na de ftadt Cuma

in Italyen , haren eygen naem wasA m a l t h e a , otte

,

gclijckhaer andere noemen, ErophiU, ofte DemophtU y

Viroilius geeft haer dë naem van Düphobt Glaua dochter.

Sommige fchrijven, dat fy de eerfte is geweeft, die

erakeUn ondcv de menfchen gefongen heeft. Haer vvert

toe-gefchreven *t gene kortehck by PUnius, ende wi)dt.

loopieer by Val Maximus wert verhaelt van een Stbylla .

Daer quam een oude ende onbekende vrouw by den

koning van Romen T4r//M/m«^,fommige feggen PrtJcuSy

andere Superbus) mede brengende negen boucken, dieie

fcvde te wefen vol van Goddelicke voor-feggingen.en-

de datfe te koop waren . Hy vraeghden nae den prjjs ,

diefeheel hoogh ftelden, te weten, op drie hondert

Philippen. De Koning lachten daerom ,
vragende ot

fv mal was < Doen fetten fy daer een teft met vyer, ende

verbranden drie boucken van de negen, ende vraeghden

den Koning, of hv d'andcr fes noch voor den felfde pn)s

wilde koopen^ Waer over rarquinius noch meerder be-

ean te lacchen; ende fevde, dat het oude wijf voor feker

raefden. Maer fv verbrande daer terftont andere drie

boucken , ende vraeghde wederom met een loetigheyt,

ofhem de overgeblevene drie boucken voor het eygcn

gele niet aen en ftonden < Harquimus begon nu wat Itati-

Ier te fien , ende de faeck wat nader acht te flaen .
ende

koopt die laetfie drie boucken voor geen minder prijs

,

als fv alle negen gelooft waren . Maer de Vrouw ,^an
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Tarquinius fcheydende > en is daer nae nergens meer ge-

fien . De drie boucken zijn in de Sacriffyigtbncht , Si-

byllijnfche genaerac Aen welcke de Vijtthien-mannen

haer toevlucht plachten te nemen , als fy hare Goden

over de gemeene fake gingen raet vragen . Is noch in

wefenharewoonplaetfchc niet verre van de edele ftadc

N4/?«//, die nufeer groot is, even-wel eertijcs eenaffet-

fel van de feer oude ende trefFelickc ftadc C«m4,daer defe

Sibylla haren naem van voert , ende nu naulicx eenige

overblijffels afen zijn, mede ontrent het vermaerde»

maer gantfch vervallen (
i )

Capua . De woonplaets werc

gefeyc te wefen in een rots,gelegen aen het lac, ofte ftil-

ttaende wzicx {i) ^vernus, (daer vele, oock onder de

oude Chriftenen de mont van de hel ftelden) die aen de

ander zijde heeft de oveiblijffels van den tempel van

(3) t^fo^^o 5 alles vermeit by den poëet Virgdms , daer

hy verhaelt, hoe dat Eneoi onii fijn wedervaren te weten>

by defe Syhillate recht quam . lek en kan niet laten, om
de aengename heugenilTe , die ick hebbe van in 't jaer

1 6 I 6. in de felfde geweeft te zijn 9 ende met eenen tc

betredende voet-ftappen vande oude, felfs oock van

onfen grooten Erafmus , alhier een weynigh daer van te

verhalen: In de gemelte (4) fteen-rots is eèn lange ende

breede ftraet gehouden ,alwaermen meteen (5) toorts

ingeley t wert , alfoo fy van binnen heel doncker is, ende

geen licht van buyten kan ontfangen, behalven op vier-

hondert ende vijftigh voeten, daer een gat van bovenen

is. Aen het eynde van defe ftraet, komt mé aen de rech-

ter- hant in een fraeye kamer van acht voeté breet, veer-

thien Iang)ende derthien hoogh. In*t inkomen fiet men
aen de rechter zijde aen demuer, eenftuck wat vande

vloer verheven, in-gehouden op de manier van eé kley-

ne bcd-ftede . Defe kamer voorfoo veel huyden noch

te Gen is , plagh rijckelick gebouwt te wefen alfoo den

p h«i-
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hemel boven was van blauw azur met fijn gout)de muy-
ren rontom ingeleyc met koftelicke gefteenten van al-

derhande verwen , ende de vloer van kleyne fteentjens t

endepaerle-moer,opde manier van 't gene fy in Italyen

qoemen aüa Mofaica , gelijck daer noch aen vele plaec-

(chen nierckelick re fien is . Waer uyt genoegh geoar-
deelt kan werden , dat het felfde werck niet min kofte-

. lick , als konftigh en is geweeft . Hier gelooft men, dac
defe Sibylla haer onthouden heeft : ende onfen leytfman
dedeaenwijfioge vaneenigegrouven aen de muyridaer
hy feyde eertijts goude letteren ingeftaen te hebben,die
hare voor-feggingen uvt beelden.Sy heeft onder andere
voor-feyt van de vier algemeene rijcken der werelt, te

vi'eten ,'de Aflvrifche , Perfiaenfche , Griecfche , ende
Latijnfche. Schreef haer voor-feggingen op bladeren
van boomeo > diefe op den autaer leyde» ende als die be-
gonnen beweeghtj ende van de wint wcch-gedreven
te werden, dan werdenfe krachteloos, ende van geen-
der waerden: maeralflevaft bleven leggen , dan vielen

fv' goet ende bondigh . De Italiaenfche poëet Dames
fpreeckc nae Virgilius hier van aldus

;

Come la nevt alfolefe disliüa ,

PCoJi , al xento nellefoglie kve

,

Siperdea lafententiade SibyUa .

- Sy fterf heel oudt zijnde , in*t lant van Troyeni aldaer

begraven in den tempel van jipoüo Smymhins .

Het felfde landtfchap heeft voort- gebracht de achrfte

Sibylla, H e l l e s p o n t i c a genaemt,ende
van het dorp Marpefus, Marpefia . Heeft onder andere
dingen Chrijïus mede voorfèyt. Leefde ten tijde van den
koning Cyrus , ende den wijfèn Solm . De borgers van
Cerghher, flougeai het beek van defe Sibylla met de Sphir x
op haer geit

.

De negende is gewecft de SiBYLL^i PhrygiAjVc
Pi Ic
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Ic meenen dat fy was Cafandra , de dochter van den ko-

ning Priamus , van de welcke wy gefproken hebben

.

Had voor- feyc den ondergang van Troyeni dan en wer-

den niet gelooft > om reden verhaelt

.

De thiendeende laetfte is deSiBYLLATiBvRTi-

N A,roogenoemt na Tibur, nu Tivolh eertijdts een groo-

te ftadt by Romen > alwaerfe geboren was , endc nae de

doot,a!seenGodinne geviert werde.Haer is toe-gehey-

light ende gewijt een bofch i capell ( daer ick noch de

over- Wijffels van gefien hebbe) ende een fonteyn, om
fijn wit water ^Alhuma genoemt. Welcken naem oock

defe 5/i>y//4 gegeven wert,als mede Leucothea.Dit water

valt van feer hooge bergen, daer men fey t dat fy placht

te voor-feggen

.

Dit is kortelick , wat de Sihyllm belangt . Haer Pro-

thetyen felve zijn in veel plaetfen te lefen, ende onder an-

dere in de Verfcheyde Hiftoryen onlangs in 't Engels

befchreven door Thom. Heywoode.

H I M E R A, een edele JofFrouw van Syracufen (doen

een vrve ftadt ) in Sicilyen , droomde in den Hemel op-

gctrocken te zijn , ende dat de gene , die haer leyde, alle

plaetfchen aldaer vertoonden , dan als fy voor luptter

quam, onder fijn voeten fagh fitten een jongman mee

geel hayr,endefproetenin*taengeficht, met yfere kete-

nen geboeyt. Ende vragende haren leydtfman wie de

felfdewas , datfe tot antwoordt kreegh, dat hy zoude

't bederf wefen van Sicilyen , ende italyen , ende lofch

2ijnde,vele fteden zoude verdelgé.Ende als na weynigh

laren Dionyfius koning gemaeckt was , ende de Borgers

hem buytén de ftadt gingen eerlick ontmoeten,ende de

Vrouwen oock voor fijn gefonthey t offerden , onder de

fclfde Himera , fiende den Tyran de ftadt inkomen , nep

luvdt-keels uyt , dat hv de jongman was , die fy in haren

droom gefien hadde. Hec welck Dionyfws ter ooren ko-

men-
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mcndcliet haer om-brcngen. Dan haren droom en viel
niet als aicewaer.

lek zal nu wat nader tot ons landr ende rijdt komen .

Hedvvigis , huyfvrouw van Henrick^metten baert y her-
toge van Breflautr, wert van den hiftory-fchrijver Crome-
rus geroemcbegaeft gewceft te zijn met eenen Prophc-
tifchen geeft , in*t jaer 1 zio.
L I B y s s A ende T e r. b a , dochters van Crocus ,

koning van Bohemen , ende C r a c o , dochter van
Libyffa, verftonden haer feer wel op het voor-feggen

.

Als de drie foontjes van Id a , gravinne van Bolongnt,
al fpelen loopende fchuylden onder haren tabbaert , ch
de man Eujlachius , daer over komende , vraeghde > wac
dat fy onder haren tabbaert haddc> fy, antwoorden al
lacchende, Driegroote Prin9en, waer van deneenen
hertogh , den tweeden koning , ende den derden grave
is. Ende de uyt-komft beveftighden haer woorden,
Wantdeoudcfte van die kinderen Godefroy de Bouillon^
volghde fijnen oem Godefroyin't hertoghdom van Lot-
tringen 9 ende Baudouin werde koning van Hierufalem t
de jongfte Euflacbius , grave van Bologne

.

Als van fommige Gardinalé tegens dé paus Leo de i o,
eenfamen-rottinge was , foo werde daer mede de hanc
aengehouden by den Cardinael ^driaen Cornet, vermits
hyvaft geloofde dat hy, naedes felvigens doot, Paus
zoude werden , ende dat op het voor-feggen van een
Propheterpe , de weicke , na daife veel van hem , ende de
genieene fake feer wel voor-feyt hadde , oock ftant-
yaftigh beveftighde, dat na een fchielicke doot van Leo,
in fijn plaetfch zoude komen een oudt man,met namen
^Adriaen , van flecht volck, ende die alleen door fijn ge-
leerthevt opgckomé was. Het welck ailegader op hem
wel pafte; maer even-wel hem niet te beur en viel.
Even-wel gerocht hec voor-feggé van de Propheterflc

P j < waer.

I
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waer . Want als Leo in't befte van fijn leven geftorven

was.foowerdeinfijn plaetsinden Paufelicken ftoel ge-

ftelt ^driaen , van Utrecht, van fecr geringe { wam li)n

vader een fchiptimmermans knecht was) gelegentheyti

door fijn geleertheyt allencxkens opgekomen

.

Als de koning van^ngelandt Henrtck ^«
y ^ 1

. M
iongftc dochter van Anna BoUn,ie weten EUfabeh hadde

doen verklaren erfgenaecn van de Kroone ,
ende verbo-

den dat Maria d'outfte dochter van hem, ende Cathartne

d'Arabon, niet meerder gebruycken zoude den ntel

van PTincefle van Waües, {oo voor-feyde Elisabet

Barthonia ,dat EZ/f^k^ niet en zoude regeren voor

Maria , maer dat de felvige door recht van erfFemfle tot

de Kroone zoude komen. Ende fulcx is oock gefchiet.

Het Vil. Capittel.

VohtY^m , tndt degene , die in dt MuPjck.^ ofte Dichten erva-

ren :i;jjngetreejï , endedaer in yet nieus gevonden hebben .

EN , modó qu« verum , jam gaudet dicere falfum

Foemina , & inventis claret honefta fuis

.

Cur neget hoe decuifle aliquis < Vefania non elt

,

Arida fcecundo tingere corda lacu >

Et canere i ingenium cui dat Natura canendi i

Hoe nulli , nullo nuraine , Diva dedit

.

Si Deus eft , qui noftra quatit priECordia > divutn

Eft genus, &facraroentepoëtafurit.

Hic furor , eft flimm» fpecies generoüor , iplos

Afflatos qua nos credimus efte Deos

.

Ipfe mihi multum plaudo voveoque poëts

;

Atque Themin malim , quam üluifle chelyn.

Roftra prius , quam fiftra negem . Me jurgia laflant

;

Dum querulo regnant csdia mille toro ,

^^^^
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Cantatrix me Mufa levat . Mollire poëfi

Eft proprium > Vates foemina , mollis erit

.

SJnght , Vrouwen , helder op , en wilt de mans verdooven ,

Die haer tot dit beroep alleen hequaemgelooven

;

Haer vought dengroven bas , en u defijnfle veel ,

Die noytfoofijn engingh als uwefijnder keel .

Vftem fs Engels-fangh , die voor den throon des Heeren

Cefiadigh dierbaerfiaen , en hem met rijm vereeren

.

Van my , ick^fpreke ront , en wierd' noyt eenigh dicht ,

Dat op de noten paji , gefmdtn in het licht ,

Dan alfiet in de mont van maeghdenesrjlgenomen

Wasfoet engoet gekrent om aen den dagb te komen .

Haer oordeel was mijn wet , Al heeft mijnpen haer val j

"bAijnfiemme niet-te-min en rijft my niet met al ,

Mijnfpraecl^gaet [nel en wel , bequaem om mijn gevoelen

Teftortenuytteborft , oocl^daerde menfchen woelen

En daer de rechters
ft
aen , dat doe ick^[onder moeyt

i
Seljs als ick^dichtenfal mijn vlugge penne vloeyt .

Jc}{_fchrijve vers op vers , gedichten op gedichten ,

^Is ick^mijnfwaerder amptfomwijlen wil verlichten

Offpelefoeck^tegaen ; maer als ick^fingen moet

Dan ben ickjeonder heers , en niet een hetefoet .

Defangh w vrouw-helangh . fy htbbenfachte kelen

Die boven 'tfnaren-fpel en al de mannen quelen .

Hierom is onfe konft de maeghden toe-gepaft ,

En die oyt verjfenfchreefwierd' als van haergelaft
Enindeborftgeroert. de dichten :(ijn haer vonden j

De tongh die immerfongh was hier van haer ontbonden .

ApoUo komt alleen daer negen lujfersftaen y

En doet niet anders veel dan dat /;y is belaen

Te werden haersgelijck j dat magh hy qualick,halen

.

Sulcx dat het omfle volck deftoutfle Griecken dwalen ,

Die hem tot opper heer en l^ningh van de bendt

Ons hebben aengediem , dat by my wert ontkfnt •

P 4 D<
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i6t w 1 N t, rvi t N T H E Y T
De maeghden wijfen U af, en eene van de negen

Heeft hoven defen Bloet deflemmen al gekregen .

Die ken ickyoor Godin , en moeder van de kpnfl ,

En bidde voor hehulp aüeen om haregonjï .

Die werd' ick,rttymgeivaer . Uktverifte met de mannen ,

Die PhabtH is de Godt , te wefen aen-gefpanmn

En tegen eengekant . \heroep een yder een

Uy hier het hooft te hien , tefpringen voor defcheen

,

Jck.f^ellet eeumigh vajl , dat maeghden mogen dichten ,

Bn dat oock^menigh man moet voorfyn Vrouwefwichten

In rijmen engefmgh . Eenyder kent defyn' .

^

Wameerfyfingen wilfoofwijgh' ickyoor demrjn\

DE Poëcerffen werden wel , ende ordentelick gc-

voeghtby de PropheterïTen , dewijl fy medehaer

voor-fegeingen in dichten plegen te ftellen,cnde bevde

gelooft wierden van Godt vol zijudcverflèn uy t te Itor-

ten . Soo fevt de poëet Ovtdius

:

* Tis Godt die my heftt , en als ick.wert hewogen

. Schijnt mijn verhitte :^ieltsp hemel op 'grJogen

En wv ontvoert te T^ijn . wie andersfeght , dte dwaelt

;

Miinmfl , mijn dichter-geefl is uyt de luchtgedaelt .

Ende pLo noemt de Poëten Godcs kinderen ,
ende

fevt, dat fv verflen maken niet door de konft, maer do-or

ccnGoddelickein-blafing: ende geeft voor reden, dac

niemant , al heeft hy al de geleerthevc

,

Poëet zal werden , indien die hemelfche mftoriing daer

niet by en komt . Hierom zijn Homerus, ende andere

Poëten eertijts Goddelick toegenaemt . Jae , de poeec

Propertius zoude wel voor een Godt yv>Hen gerekenc

welen, ende ofFerhandcontfangen s-Elfg.?. Allegader

fprekenfyrontuyt:

De Vrijjiers hekent , de Vrijers aengefeyt .

Dat my een Godt heweeght en tot de dichten leyt .

Maer behalve het groot verjierfel/cwelck de Pofeh^e
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DER VROUWEN. i^j

geeft» foo ftrecktfe oock tot groot nut ende vordeel van

de mcnfchen > als goede manieren werckende • Soo
fchrijft hier van de gemelte Ovidius

:

pe dichtersJj>reken ront ,

Èn dat met hert en mont

;

Jtiaer kpnfie leyt onsflap

Tot deught en wetenfchap .

De wijfheyt > ende geruftheyt des gemoets wert by
velen de Poè'fye toe-gefchreven , foo dat een Poëet

('t welck het opperfte is » dat de Wijf-gerigen altijc ge-

focht ende gewenfcht hebbé) by fijn fel ven kan beliaen»

ende van alles genoegh heeft ; 't w elck van den poëet

Horatius 3\dus uvt-gemeten wert 2. Epifl.

Een dichter is een Heer , en al des werelts dingen

Bedfvinght hy onder hem , die ander luydtn dringen

En onder voeten flaen yfchaed\ armoed\ ongeval

En treft hem nimmermeer , hy overwintet al

.

Hy lacht infyn eüendt . Hy kfntgeenflimme treken ,

Hy doetgeen vrient te l{prt , geen weesfal hy verflekfn ,

Geen wedum' hinder doen , hy leeft by wijn en broot

,

%Al blijft hy uyte krijgh , alfleec){t hy niemant doot •

Soo is hy echter nut , en Jym vaders muyren ,

Verheft hy hoogerop , als alle nae-gebttyren
^

Geeft Imfler aenfsn lam , en doorfyn fraeygedicht

Schenckt hy aen yder een ten deughde groot bericht •

Hy leyt ons metter hant tot konflen en maniertn ,

En temt den wilden aerdt , die ons metfelle dieren

Met Wilden is gemeen . hy flijft eenfwackgemoet ,

Den armengeeft hy troofl in voüen overvloet .

Dewijl dan de trefFelickheyt ende nuttigheyt der

Poëfye foo groot is > foo iflfe voorwaer oock weerdigh

om van de Vrouwen bemint ende onderhouden te wer-

den ; ende heten is niet te vergeefs, dat de oude Wijfen

uyt dat geflacht daer over geftelt hebben negen Maegh-
P s *ien.
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,H WTNEMENTHEYT
den . De M V s EN , feg ick , die de Griecfche Diodorm

fchrijft geweeft te zijn jonge dochters, deweicke fingen

(nae haer MufijckgcQotmt )
rpelen,ende andere konften

wel konden , ende de felfde ^pollo geleerc hadden. De

Poëten vergieren (
gelijck haer werck is ) dat fy zouden

wefen dochters van lupiter ycndc de Memorie^ daer mede

te kennen gevende , dat de gene, die tot geleertheyt en-

de wetenfchap willen geraken , defe twee dingen mfon-

derhey t van nooden hebben, het Verftant,ende de Me-

morye, (
gelijck in't befluy t van't tweede capittel wijdt-

loopigh bewefen is) ende dat lupUtr het Verftant , ende

de Memoryehaerfelvëbvbrengt. De A4«ff» zijn negen

in getal, hebbende alle Griecfche namen van dichten >

fingen , vermaeck , vermaertheyt ; waer mede de Verl-

fen haer dichters , ende lief- hebbers beloonen, boo

fpreeckt Horatm van nut ende vermaeck

;

mat Poëtenfchrijven ,

Kjin ons ten deughde drijven ,

En (\reckm tot vermaeck,

.

Of*t isgeen dichtersfaeck^ .

Ende fy en begeeren van hare A^w/t» ofte Sang-go-

dinnen(gelijckfe van haer ge-eert , endem 'tbeginfel

van haer dichten daer over aengeroepen werden j met

anders, als naem ende faem . Ovidius ;

Sovtfocht ick^andirloon ,

yoor mijne Law.ver-kroon,

^Is dat ick,fonder endt ,

Mocht tvefen wel bekent .

De namen van defe negen godinnen zijn Clio,Euterpe»

Thaliay Mdpomem, Terpfiehore^ , Erato, Polymma,Vrarüay

Caüiope. Maer de QrieckfcheSAPPHo , isfoohoogh

vermaert geweeft in de Poëfve , datfe by vele gehouden

werde , voor de thiende . Het welck de poëet Plato

oock

i
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DER VROUWEN. 16)

oock te kennen geeft > in een Criecx vers > aldus by dc

heere Boy over-gefct:

De Sangh-God'mnen al

X^ijn meerder ingetal

A Is negen . want de maeght ,

Vaer Griecken-landt van waeght t

Heeft haer , gelijck wyfien ,

Door eengemaeckt tot tien .

Daer zijnder rwee van die naem geweeft > bevde uyt

het evlandc Lefios , de oudtfte uyt de ftadc Erejfus , die

de leer-meefterfle wasvande poërerflen, Apagora,
GongVLA, ende Evnoea . Defe heeft eenige Mu-
fijck-inftrumenten gevonden, als oock het Dicht» dat

na haer Sapphicum genoemt wert . Sy hadde een groote

bevallighevt in't dichten, en na hetfchiijven van Strabo,

en is niema'nthaefs gelijck geweeft. D'andere was van

de ftadt Mitylent, veel jonger als de eerfte. Sy heefc

onder veel andere dichten, een deftigh gemaeckt aen

haren vryer Phaon , efi wcrc wel te recht gehouden voor

de negenfte onder de Lvrifche poëten

.

Maria wert gelooft, datfe met hare broeder Moy-

ƒ« , de aldereerfte zoude gefongen hebben het dicht hec

welck Heroicum genoemt wert

.

Jambe, dochter van Pan , ende Echo , heeft de eerfte

verfonnen de verflTen , die wy lamhica noemen > roet de-

welcke fy de bedroefde Ceres^ om haer ontvoerde doch-

ter, vermaeckte,die daerom oock haren naem dragen,

P H V G O , is de eerfte geweeft, die de Lof-fangen ge-

maeckt heeft.

De Lvrifche poëet Stefichorus hadde twee dochters

»

die in verflTen te dichten niemant , als haer vader alleen

»

en weken

.

C O R I N N A van Thebe , ofte Tanagra , beyde fteden

iü Beotien , dochter van Achdodom» ende Frocatia , heeft

den
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t66 WTNEMENTHEYT
den vermaerden poëet Pindarus met dichten vijf mael

overwonnen. Daerom hebben die van TanagrA haer

een gekroont beeldt opgerecht

.

P R. A X I L L A van Stcyonien^ wert van Antipater de cerRe

geftelt onder de negé Lvrifche poöterflTen. Sv heeft ver-

fcheyde dichte gemaeckt;een onder andercjdaer Adonis

in d'ander werelt gevraeght wert , wat het fraeyfte was»

dat hy by de menfchen gelaten hadde, ende hy antwoor-

de t Son, Maen , Vijgen > Appelen , en Concomroers

,

Waer uy t onder de Griecken gefproten is een fpreeck-

woorr op de botters , Sotterals Adonü van Praxilla .

Myro wslu By:{antium , daer nae Conftantinopelen

genoemt > is gewecft de moeder van den prin^e der

poëten Homerm , die men gelooft het dichten eerft van

fijn moeder geleert te hebben

.

Telesilla van ArgoSy het wclckfy(gelijck wy van

haer onder de Heldinnen fullen feggen )
tegen de Lace-

demonyers met wapenen verdedighc heeft . Sy was een

edele JófFrouw, ende fieckelick gaende, nam fy raet aen

de Goden, hoe daifetot gefontheyt zoude geraken,

ende door het orakel vermaent zijnde, datfe de

2oude eeren , heeft fy fulcx gevolght , ende haren

geeft in VerflTen ende Mufijck geoefFent , waer door fy

gefont geworden is . Heeft verfcheyde dichten uyt-

gegeven

.

Werden noch onder de Grieckë voor Poëterflen ver-

maert Amte , Erimta , Nops , Ange , Charixena , C//>o, Ho-

meloeay Damocharis , Theano , Moero y Cleobuky AJpafia,

Clitagora, Hifii^a, Hedyle , Mofchine , Megalofirata , EU-

phantis , Philfnis , ende andere

.

Onder de Romeynfche leefde ten tijde van den key-

(erAuguftuSy Cornificia, die haren broeder Cow-

ficiusy een trcfFclick poëet, in het dichten nicceensen

weeck . ^
Pe-

^^^^
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DER VROUWEN. 167

P E R I L L A 5 de dochteri cftci gelijck andere mce-
ncn ) de laetfte huyfvrouw van den poöec Ovidius, was
feer geleert > maer flack infonderhey t uyc in de PoSfye.

Hy fchrijftaen haer een aerdigen brief in vernea> aldus

beginnende

:

Gaet , mijn versje , daer ickjpil

,

Gaet hegroeten mijn Peril .

OfgbyfuU haer vinden net

By haer moeder neer-gefet >

Often minflen by de kas

Daerfy voormaels boucken laf

,

Wantfi heeft geen ander vreught

tAls in kfinfiert , als in deught .

pARTHENivM, endeTHEOPHiLA werden mede
over haer dichten geroemt by den poëet Martialis .

Argentaria Polla , huvfvrouvv van den poëet
LucanusMcQft na de doot van haren man>fijn bouck ver-

betert I het welck men oock gelooft 1 dat fy hem hecfc

helpen maken.
S V L p 1 T I A ,eé feer edele JofFrouw, wert van geleert-

heyt ende andere deughden geroemt by den gemelteo
Martialn, leefde ten tijde van den keyfer Domitianus, en-
de maeckteeen feertrefFelick fchimp-dicht (dat noch
roecft in wefen is

)
op fijn verbod: tegen de gerigCf

die hy uyc Romen verjough

.

P R O B A Valer i a FaUonia , huyfvrouw van xAdel-

pfcwvi^e-borgemeefter onder dekeyfers Honorius ende
Iheodofius den jongen > heeft uyt de verflen van Virgilius

een werck gemaeckt van't leven van Chrtfius , ende E«-
docia de huyfvrouw van Theodofius toe-gefonden . Hec
felfde heeftfe oock gedaen met gelapte verflfen van den
poëet Homerus

.

De gemeltcEvDociA was dochter van denfcphift
ifow;i//; van At henen t cerft Athtnais g<iï\QQ{eai maer

als
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168 WTNEMENTHEYT
als de keffer Thtodofm haer trouwen wilde 9 liet hy haer

te voren door den BiflTchop van Conftantinopelen doo-

psn, ende B«iocw noemen, de naem in't Griecx bcteec-

keneiide > dat fy hem wel aengeftaen hadde . Schepte

groot verraaeck in de Poëfye , en bracht eenige Poëten

tot grooten ftaet

.

Elp IS hu^yfvrouw van den vromen ende vermaerden

ScYvim BoèthitH , was feer geleert % ende infonderheyt in'c

dichten. Van haer zijn noch eenige Lof-fangen te lefen

op de Apoftelen

.

Onder de Iraliaenfche vinde ickAtEXANORA
Scala, B^rijbo/owewf dochter, die feer geleert was in't

Griecx ende Latijn . Hadde getrout den poëet MaruU

lm, felve een poëterflTe zijnde. Aen haer fchrijft de ver-

luaerde Polhianm eenige Griecfche dichten, die fy oock

in't Griecx beantwoordt

.

HiPPOLYTATAVRELLAvan Mantua, was

huvfvrouw van den geleerden grave Bdde^ar Cajïigliom,

aut'heur van den vermaerden Cortegiano , die by na m alle

talen is over-gefet. Sy fchreef aen hem eé aerdigh dichc

in*t Latijn, op de wijfe van de prin^efTen by Ovidius , als

hy te Romen ambaflfadeur was by den paus Leo dm 1 o,

het welck noch in wefen is , ende in dit Latijns werck

benefFens andere zal gedruckt werden.

De prin9efllV eronicaGambar. A,alsoock

VittoriaColonna,AngelaNoga-
jlola,Lavrentia Strozza, endeL V-

cRETiA Marinella, hier voor onder dege-

leerde vermeit , zijn door haer dichten feer vermaert

.

CATHARiNAPACENsis,een Spaenfchc

JofFrouw , heeft dickwils te Seviüa ende te AUaU deHe-

nms , alwaer een vermaerde Academie is , tegen andere

den prijs gekregen in Latijnfche verflen te maken . Sy

heeft, voor haer feven-ende-twintigh jare ftervende, de

Spaen-
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DER VROUWEN.
Spaenfche poèfie een grooten krack gegeven

.

By de Fran^oifchcn zijn vele Poëterfleniwaer van wy
al eenige in 'c cweede Capittel geftcit hebben> eiide be-
halyen die, werden noch door haer dichten vermaerc

SHemiette de Chves , leame de la Fontaine , Dauphinc des lar-

dins, MariedeFrance, Claude Manier, Claude FeronneXlau-
dine Sceve, Diane Simon-, Francoife Htibert.Georgettede Mon-
tenay , Efler de Beauvatt , ^ma Tulonne , Doé te de Troye ,

EJiephamttede Gamelines, Proven^ale, Laura de Sado, Pro-
ven^ale , ^rthufe de Vtrnon , Madame d'Amragues , SainElt

elesPre:(, ancienne pcetricty Francoifedel^han, duchejjede

LodimotSy^nne de Graville, CatharinedeNavarre, Clemenct
de Bourges , Clemence Ifau, dame Tholofaine , Catharine Fori'

taine , Francoife Marie , Claude Ligoune, Efclarmonde Spine-

te, Andieta Pefchaira , Bernarde Peubi, lohanm Perle,<s^

mtres dames de Tholofe , leanne d*Alhret B^yne de Navarre ,

leanne Gaillarde , ^ntoinette de Latour , Catharine de Fon-
tenette , Stlvine de la Tour , Francinedela Bruyere , Henriette

ï de la Chefnaye, Lucrecedela Torfiere , Magdalenedela PortCy
jigms de Beaumom , AntoinettedeUCouriine, Madame dg
Cournay , Mad. Motin*

lI leken kan even-vrel hier foo licht niet mede door
fl gaé,macrom dat de Franfche taleby ons Vrouw- volck
t j

gemeen is, zal ick haer een proefgeven van die Joffrou-
1 1 wen haer Poëfie . Als de grootc koning Henric^de 1 V.
Wh moordadelick omgebracht was, foo heeftA n n e de»R O H A N , prin9cffe van Lcon , fijn doot beklaeghc
I ! raet defe verflen :

K I faut'ilque Henri , ce redoute Monarcquey
W \ Ce dompteur des humains ,foit domptépar la Parque t

Quel'oeilfii vidfagloire, ores voyefafin ?
Ui^e Ie nojirepour luy incejfamtnent degoutte ?
Et quefi peu de terre enfeme dansfonfm
Olni qui meritoit de lapojjedir totue *

Quoif
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,70 W T N E M E N T H E Y T
Quoi ? fam-il qWaiamais nos joyesfoyent efieintes ?

Omc ms chants <Sf ms risfoymtconvmn en plaintes <*

^'aulitudenojlreRpy ,
ledeuilregmenceslieux «*

la douUur mus poigne , U ngtet nousfem ?

fansfin msfoujpirs moment dedans les deux

^efam ejpoir nos pleurs defcendentfur la tem •*

lllefaut , on Ie doit :& que pouvons-nous rendre t

des pleurs ajlidus , a cetteaugujlecendre

^rroujons a iamaüfon marbretrifie-hlanc

:

Now , non , plufiojl quinons ces inutiles armes !

Maif puH qu'tlfm pour mus prodigue defonfang ,

Serions-nous bien pour lui avares de ms larmes K

Quand b:en nos yeuxferoyent convertff enfontaines ,

lis nefaurovent noyer la moindre de nos peines .

Ow efpanche des pleurs pour mfimple mefchef:

Vn devoir trop commum bien fouvem peu s*efiime;

Jlfaut doncques mourir aux pieds de mfire Ckef^

Son tomheaufoit V Autel , er nos corps la viBime

,

Maisquipourroit mourir': Les Parqutsfilandieres

Defdaignent de toucher a ms moitesfaupkres ,

^yansfermé lesjeux duprinee desguerriers

:

^troposdefafroye efl par trop glorieufe

;

EÜe peut bien changerfes Cyprés en Lauriers ,

Puts que de ce vainqueur eUe efi
viBorieufe .

Puis qu'il musfaut encor <Sffouprer <^ vivrt .

Puis quela Parquefuit ceux qui la veulemfuivre ,

yivonsdone en plaignant nofire rigoureuxfort .

l4ope bon-heur perdu > nofïre ioye ravie;

Lamentons , foujpirons ^ <Sf iufques k la mort

Tefmoignons qu'en vivant mus pleurons noftrey:e .

Plaignons , pleuronsfansfin eet tfprit admirabU

,

Cejugement parfait , eet' humeur agreable ,

Cet Herculefans pair , auffi bien quefans peur
j

Jant deperfeBionsqu'm loiiam onfouj^ire ,
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DER VROUWEN.
j^<f potivoym afiervir Ie monde n fa valeur ,

Sifa rare Equhê n'eufi bornéfon Empiere .

^egrettoris ,foufpiromcettefage prudence,

Otte extreme bonté , cette rare vailJance ,

Ce coeurquifepouvoit flefcbir (<r non dompter^
Vtrtus de qui la perte eji n mus tam amere ,

Et que ie j>uis plufïofi admirer que chantcr ,

' Puis qu' n cegrand Achille dfaudroit un Homere .

Mais parmi ces yerttts par mes verspubliees

,

Lairrons-nousfa clemente au rang des oubliees /*

Quifeulement avoit Iepardon pour obieB

Pardon qui rarement au coeurdes I{pisft trettve:

En park l ennemi y non Ie loyalfubieH
^

Enface Ie recit qui en afait l'tfpreuvt .

Pourroit-on bitn corner Ie nombre defesgioires ?
Pourroit-on biennombrerfesinfignes ziEloires

Now
j d'unfi grand difcours Ie dejfein efi trap ham :

O» doit louèrfansfin cequ'on ne peut efcrire

:

11faut humblefe taire , ou parler comme ilfaut

:

Et celui ne dit rien qui nepeut af^et^ dire .

Ce Mars , dom les vertusfurent iadisfans nomhrt ,

Et que nul n'efgaloit , efl efgal a un* ombre

:

Lefort a repenti d'Atropos les ejforts ,

Le vainqueur ejlgifant deffous lafroidelame;
Iefer infernal qui lui per^a Ie corps ,

Fait qu'une afpre douleur nous perce a iamais Vamt

;

Iadis pourfes béauxfaits now eflevions nos teffes ,

L'ombre defes lauriers now gardoit des tempefies >

Lafin defes combats finiffoit no^ire effroi ;

'Now-now prifons tousfeuls , nous mefprifionsles autres,
Eflans plus glorieux d effrefubieBs du i(oy ,

f^efi les autres R^ois eujfent eïié les noffres .

Maintenant noÜregloire eB a iamais ternii

\Maintmam mflre ioyeefi pour iamaisfinie ;

*7f

Lts
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Les hsfont atterre:( , (s' nous axecques eux :

Dafné baiffe chetifue , en temfon vifage ,

Etfemble par ce gefle , humble autant que piteux ,

Oukourormerfa tombe , o« bien luifaire hommage .

Maer die gaet ce droevigh: icU zal nu wac vermakelic-

ker bv-brengen. Als M'- Efiienne PafquiergercyjVi was na

PoiBiers , om hem te laren vinden op de Grands tours

,

die daer gehouden zouden werdé onder de vlag van den

prefident deHarlay^oo ging hy befoucken de geleer-

de Joffrouwen des Broches moeder efi dochter , hier voor

mede vermeit, endeals hy een wijl tijts dedochter , een

van de fchoonfte ende wijfte JoflFrouwen van geheel

Vrancrijck , onderhouden hadde, foo fagh hy een Vloo

gaenrpan9eren midden tuffchen haer borsjens. Waer

ophy, uytkortfwijl. fevde, dat hy voorwaer de Vloo

voor geheel wijs , endc ftout aenfagh . Voor wijs , om

datfe uytalle dedeelen van haer lichaem die fchoone

plaets hadde verkofen tot haer vermaeck ; maer gantfch

ftout, dat fy fulcx hadde derven beRaen op foo helderen

dagh : alfoo hy jalours zijnde van dat geluck , naeulicks

fijn felven zoude konnen onthouden, omdehantdaer

aen te Qaen , ende qualick met de felve om te fpringen

,

ten ware fy was in een plaetfe van vryheyt .
Ende daer

over vallende van 't een genuchlick praetjen in*t af^der

,

foofeydehvtenlaetften, dat dewijl de Vloo 'c geluck

cehadt hadde, om van foo een Joffrouws bloet gevoede

te wefen, ende oock de eere van haer redenen, datte

mede verdiende om van haer op 't papier geftelt te wer-

den , ende dat hy geerne daer wat op maken zoude ,
by

aldienfv vangelijcken wilde doen . Het welck de Jot-

frouw niendelick toeftont . Sy aldus gefcheyden zijn-

de, docht elck dat den anderen daer met meerder op

dcncken en zoude; namen even-wel de pen in de hant

,

ende volbrochten haer werck op eene iijt, hebbende by
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geval cenige voorname woorden gemeen . Ende als

Pafquier op een fondagh 's morgens , haer meenende op
C)n onvoorfienfte te vatten , het fijne overfchickte ; fy >

haer werck noch niet in*t net geftelt zijnde , gat hec
cven-wel aen fijnen knecht, om geen achter- dencken te

geven > dat fy haer uyt het fy ne verrijckt hadde . lek zal

haer Dicht hier alleen ftellen

:

Petite Pucefretiüardc^ ,

Qui d'vne bouchette mignardc^

Succot es Ieƒmg incarnat

»

Qut colöre vnfein delicate

Vous pourroit-on direfriandi,

Pour defirer tefie viatide ^

Vraymm nmni , car ce n'eft poinB.

Lafriandife fjiti vous poingt

:

Etft n'aütT^ a l'aduemun

Pour cbercher voj^re murrnure ,

Mats pleinede difcretion ,

D'vne plusfage ajfeBion ,

Vous chotJifie:( place honorahie

CerepoiJeulementeji pns
DuJang Iefage des ejpris •

Cardefaam cjlrefubiil^

Viue , gaye , prompte <St agile ,

Vous prene\d'vn[eulahmem

'Nourriture O* enfeignement

.

On Ie voit par vojlre alkgrejfe

Et vos petits tours defineffe.

Quand vousfautele:( en unfein^

Euyam la rigueur d'unema'm .

Puts d'vne rufeplus accorte.

Quelques-fois vousfattes la mortt

,

Vousfraude:^U doigtpourfuiuant >
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Quj pour vomm prent que du vent

,

O mon Dieu de quelle manier

e

Vousjuiex^cettemain meurtriere ,

Et vom cache:( aux cheueux longs

Comme Sjrtngue entre les ioncs

.

Ah ! qtie ie crain pour vous mignonne

CeHe mainfuperbe (^felonne ,

He ! pourquoy ne veut-elle pas

Que vous prenie:^ voflre repoi t

l'oflre hleffeure n'eji crueüe ,

Voflre pointure n'ejl morteüe ,

Car en blefiam pour vous guerir >

Vous ne tue:( pour vous nourrir .

Vous eftes depetite Vte

Maisayant la Geometrie ,

En ceux que vous auf{ efpoint

Vous trace^^^feulement un point

,

Oü les lignesfe viennent rendre

,

Bneor aue:(fceu apprendre

Comment en Sparte les plus fins ,

Uefe laijfoient prendrt aux lar^ins ,

Vow ne voule:^ efirefurprife

:

Quand Vom am:{fait qudqueprife >

Vous vous cacheT^fuhttlemcnt

^ux replti de Vacoutrcment .

Puce jfi ma plume ej^oit digne ,

Ie defcriroü voj^re origine ;

Et comment Ie plusgrand des Dieux >

Pourléterrequittantles Cieux ,

Vous fit naitre comme il mefemble >

Orion (sf Vous tout enfemhle .

Man il faudra , que tel efcrit

Vienne d'vn plusgentil efprit ?

Ve moy ie veux feulement dire

Vos heauteT^ , <Sf legrand martjre
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Que Panfoujfrit en vous aymanp

,

yiuam qu'on vit cechangmm >

Et que voflreface diuine

Prit cette couleur ebenine ,

Et que vos blancs pieds de ThetH

Puffemftgrejles petis ,

Puce quand vom epe^^ puceüe ,

Centillefage, douce Cjr beüe ,

Vo»f mouuant d'vn piedfi leger ,

^fauter (ff a voltTger ,

Que vous euffie:{ peu d^AtaUntt
Deuancer la eourfe trap lente.

Pan voyant vos perfeBions ,

Sentit vnfeu d'afftt'iions ,

Dejïram vojlre mariage

:

Mais qmy ? voflrevierge courage

^yma mieux vousfaire cbanger

En Puce ,afinde l'etranger ,

Et queperdant tottte efperance

11 rompitfaperfeverance,

Dianefceut vojirefouhait ,

Vous Ie vouluftes , ilftitfait

:

Elle voila voflre figure
Sous vne noire couverture .

Depuisfuyant touftours ce Dien ,

Petite vous cherche:{ vn lieu ,^ vousferve defauvtgarde ,

Et craignt:{que Pan vous regarde .

Bien fouvent la timidité

Fait voir voflre dext erit é ,

p'ousfautel£:(a l'impourVeuë,

Quand vousfoup^onnt:( d'elire veüe,

Et de Vousm rej\e , fmon
La crainte

, l'a'drejje , O" Ie nom .

»7f

En«
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Endc men behoeft oock niet te dencken , dat dit een

roalfpel geweeft is van een jonge Joffrouw, ende een

AdvocaeT: dewijl niet alleê hier oP Oichcen gemaeckc

hebben de gemelte Prefident,verfcheyde Raet heeren,

ende Advocaten,maer oock felfs de groote Scahger.^^-

deal de fraevfte geeften van geheel Vrancri)ck, eflde

fulcxniet alleen in haer moederlicke talcmaeroocKin c

Griecx, Latijn, Spaenfch, ende Italiaens . Soo dat dele

Franfche VIoo wel fooveel poëten, als het Troyaen-

fchepaerteertijdcs helden uyt-gelevert he^ft. Allede

welcke, als oock noch een van de felfde MadMs Roebes

zijn te lefen by den gemelten Pafquier .

'eadbvrga Bvgga , Abdiffe inEngelandt, wa

feer geleert, endc wel ervaren in'c dichten . ïjy
hiel

groote kennis aen Bonifacifis , die de Apoftel der Duyt-

fchengenoemt wert. „ .. , u-

Van R O s vv I D A uvt Saxen , geeftelicke maeght

ende poëterflTe is hier voor onder de geleerde geljnoke

.

Den heere Staackman. uyt de Staten generael ,
ver-

fouckendc onlangs Don Luis fermndes deCordouaArce.

Ridder , ende gouverneur van de Cananfche eylanden

,

die te Rotterdam gevangen fat , eü aldaer van defe ftofte

over-tafel gewach makende, weide van ü)n td. gcley t,

datter in't eylanc van 5. Domingo, ofte EfpagnoU een t^a-

cvnc was,die veel Dichten,ende Comedyen maeckten.

Ibvde oock dattcr binné MadridM^ Vrouwen waren

,

die Latijn fpraken,ende aerdigh konden dichten. üocK

dat Maria d, Cayas gefchreven hadde ,
behalven

vele verflfen, een bouck de Novdas exemplares en proja .

Laten wy nu oock komen,tot de gene,die ons eygen

Landt gegeven heeft .
, . , ^

ToHANNA Othonia van Gent , doch«rvanden

vermaerden lan Omw, ende weduwe win Mr.mUem

Mayaert , voor-fpraeck voor den hove van Vlaendcren

,
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heeft eenige Latijnfche dichten uyt-gegeven,gedruckc

te Antwerpen in*t Jaer 1617.

Anna Byns van Antwerpen > is vermaert door
haer Nederlantfche dichten ; oock buyten *s lants y nae

dat Eucharius de felfde in't Latijn heeft overgefet > endc

t'Antwerpcn doen drucken

.

RosiANE van Denremonde , heeft roede veel

aerdige verlTen in haer moederhcke tale uyt- gegeven .

JoHANNA CooMANs, hict vorcn mcdc vernvclt

i

is fcer geeftigh in haer dichten;ende heeft onder anderci

gehjck Heer Jacpb Cats zcnde JofFrouwen gedaen had-

de , de Jongmans een wapen gegeven j gehjck wy dat

alhier ftellen:WAPEN SCHILD,
%AlIt arlicks Iongm4m tot-getygmt .

EEn Geefl van onfe tijt httjt onlancx uyt-gegtvm

Een nimven Wapen-fcbildt , de maegUtn toe-gefchrevm

;

(^4. En
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En heefter ingefielt een verfcben druyven-tros ,

Verkiert met aerdigh waes , en met eenfchoonen blos

:

Wt dit behendigh werck^k_an yder maget lefen

Het maeghdelickjjedrijf , het maeghdeUcke wefen

En wat de maeghdom voeght . ^ l ij^et wat verbloemt

,

Daer if genoeg)gefeyt , ten dient niet algenoemt

.

liden prees dat onfe vrient de matghdengtngh bedencken

^

hier door heb ick^beftaen de minnatrs oocktefchencken •

Dit wapen datghy fietste voeren in haer velt ,

Om tot derjonghmans nut te werden ingeftelt .

Soud' yemant matr alleen de jonge maeghden leeren.

De vryers nimmermeer met eenigh dicht vereeren ,

Datfoud' in mijnenfin al vry watfeldfaemfiaen ;

Voorwaerfy hadden recht hun dat te trecktn aen .

Ick^heb haer infgelijcx een wapen wiüenmaken ;

Het PI een moedigb voUkjgeneyght tot hoogefaken

:

Haer kpmt een wapen toe .al iffet noyt bedacht ,

iVam 't K een oudeJiam , en vry eengroot geflacht .

Hyfiet dat hier een tonghgeleyt op wijngaerts-blaren ,

_ De Minnaers tot eengift , geUjck}ck.fal
verklaren ^

Een welgefoute tongh , en in den roockjgefmoock^ ,

Bequamelickbereyt , en naedeneyfchgekoock} .

Een Jonge , nietgevalfi omyemant te bedriegen ,

Maer een bequame tongh , oprecht enfonder liegen .

Een rem kitvfche tongh , aen alle kantenfchoon ,

Die noyt en was vervu4t , maer komen mocht tqt toon

,

Een effengladde tongh , die noyt en wafgevouwen ,

Maer die van dobbelheyt haer altijt heeft onthouwen

.

Een tonge niet te langh . maer die haer heeftgewent

Te blijven binnen 's monts , en niemant heeftgefchent .

Een tonge , niet tefcherp . derflangen tongh geleken .

Maer die oyt heylfaem was , voor allerlty gebreken .

Een tongh , die noyt en heeft wat onfien feheen veracht .

Maer als den Beurfyn tongh tot bmramgebracht .

G

Een

J
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Een tonge noytgemyght te quetfen noch te tvonden ,

hloir woi vanfukkcnam gelijck^de tongh der honden ,

Een tonge norts nochftker , maer als de k^atten-tongh^

Die vriendelickeJlreeh haerivel bemindejongh .

Een tonge die haer noyt in*t nat tn heeft veraroncl^en ,

Noch in den drancl{_omgatn , al tras haer vetlgefchoncktn ,

Een tongh die nimmermeer totfnoepen ff belujl »

Maer metgemeenefpijs haergantfchen honger blup .

Een tongh vol alle deiight , een tongh volgoede reden ,

Een tongh , een Carpers tongh , het befle van de leden ,

Een tongh , eenfoete tongh , die nimmermeer en dreyght
,

Tot bijten ongeivoon , totfchampen nietgeneyght .

DEes tpijngaert dieghy fiet hier overal uyi-l^omen ,

En kan de Minnaers ooch^met recht niet %ijn benomen •

Een kruyt , ons wel bekent » in yders Hofgeplant

,

Nochtans het onderavfft de Minnaers met verflant .

Een kfiiyt dat hem vertoont met loofen gave rancken ;

Chy Minnaers doetalfoo , enfieltgeenjnoodebancken .

Een k^nyr, dat mint de Son , en niet en wafl ter i^s ;

Hout unoyt achter-af, dat 's rechte linckemy .

Een kruyt , dat altijt k^tmt hoe hoogh het tsgerefm ;

Om dat de Minnaers deught altijt joo dient tetvefen

.

Een kruyt , dat hem verfpreyt , waer '/ kpmen kan entrem
;

Pooght , Minnaer , dat u naem inUgoede bekent .

Een kruyt , eenfuyvergroen in rancken en in blaren
^

Leert , Minnaers , utrejeught infttyvergroen bewaren

»

Een kruyt , dat eerfi wel rtjfl , maer helt weer naer degront

;

Datfeyt > en weefï niet bloo , doch maech^t niet te bont .

Een kruyt i wiens bladt dat isgekartelt engefneden
;

Ghy med* en weeft niet heel , maerfneegh in al u reden .

Een kruyt , dat wert geleyt , of*t mtft de rechte baen ;

Een Minnaer naefyn hooft yfou buytenfporegam .

Een kruyt , dat buyghfaem ü , al waer men 't ooct[gaet leggen
;

En toontgeen harde kpp , laet u van wijftrftggen

.

5 Etn
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Em hfuyt , dat krullen heeft , doch dtemn hem totgoet ^

dy mé wat kjrul , hout fuyver u gemoet .

Een kr^^f , dat dtenfligh ts om op verfcheyde tvijfc

Tegevenfoo een oogh om d'ongerecht eJpijfe

;

Let , mtnnaers , ob hetfiuck,, ghy wert hier mégdeert ,

Is't datje wat bedttnt , het door u is vereert .

Een krm , dat ditmgefneen , of'tfou te weeldighgroeyen ;

Hoort minnaers yghy moet oock^u quade rancken[meyen

,

Een kruyt , ds 't is gefnoeyt foo wert de ranckjgehecht j

Bint med' u tochten in , ƒ00 hlijjdy op-gerecht .

Een kruyt dat voor de druyfhemjlreckt geUjck.met ermen j

*Tis rechte minnaers atrt , de maeghden te befchermen .

Een krtiyt , dat oockj^^erkpelt ,
genomen in de ham

;

Uaeckt datghy niet en fenght , nochfelve niet en bram .

Een kruyt , waer door de druyfbevrijt is van de kp^ide ,

Van regen , wmt , enfon , en wat haer deren[oude;

Dit is dan med' u plicht , ghy Minnaersforge draeght

Dat ghy voor-al oockjveert *tgeen derenfou een maeght

,

Een kruyt datm' onderfïeunt , of anders 't fou vervallen

;

Ghy Minnaers neemt een vrouw , datf\eunfel dient u allen

.

Een kruyt , niet opgepronckt , maer wafi foo met de wint

:

Een minnaerdie hem toyt , ff maer een Venm-hnt .

Een kmt ^ dat daer verfiert prieelen ende mueren ,

En maeckj geUjckeen dack op huyfen endefchueren

:

Bout med' uws vaders huys , ghy minnaers daer na tracht

,

Datghv meught :(ijn een eer en ^ierfel van'tgeflacht .

fVel dan .^manhafttgh volck . diefukken naem wilt dragen ,

Tweernt dit kruyt tot een leer , en wilt doch niet vertragen

Te trachten naer de deught , te toonen metter daet ,

Dat u voornaemfiegoet alleen daer in beftaet .

Hier wert nu lichtgevraeght : Wel ! gaet men Venus knapen

Vereeren met een tongh ? dat ff eenfeldfaem wapen

,

Hoe :(tjnfefonder tongh .«» Waer toe magh ditgefchien ?*

OfT^ijnfefonderfpratckf. Wat wil doch dit bedien .<*

1
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Tenfcvlt hun aengeen tonghy noch atn een vtylighJprektn ,

Sy hebben wis een tongh , maer dickttils xolgebreken ,

fVaer door vertoonenJlgh bedrogh en valfchen aert ,

En ijlet niet de tongh die dit doch alles baert

Geveynflheyt , onverfiant , en alle quagedachten •

Oock^achterkjap en ttvift wy door de tongh verwachten

,

Wie fchent den Druyven-tros , die brooftr is danglai ?

Voorwaer het is de tongh , die eerfimael d'oorfaeckjcés .

Her is alleen de tongh , waer doorfoo iele maeghden

Gekomen ^ijn ten val , die 't namaelsfeer beklaeghden •

Hieromfoo hoet u tongh , op daife niet en dwaelt ,

Maer voert haer op de padt , gelijckhier wert verhatU »

Voor-eerfifoo moeten T^ijn u woorden ende reden

Cefouten met verfiant , bereyt metgoede x^eden ,

Geen valftheyt noch bedrogh en jjv in ugemoet ,

Maer weejl oprecht van tongh • want dat is 't bejïegoet :

Geen vuyl onnutte kjap enfat oocit^m u woonen ,

hiaer hout u tonge reyn om d(ftigh u tetoonen
;

Gebruyckj gfen dubbel fin , nu dus dan andersfeght ,

Eenvoudi^eyt men prtjfi , het quaet dan van u leght

.

Enfpreec^t noyt van een maeght waer doorfy quam infchanden t

Maer hout u tor.ge vajl met lippen en met tanden ,

Op dat ufcherpe tongh haer eere niet en vleckf ;

Maer doet na liefdes aert , die aUefeylen deckf •

Een misflagh diegefchiet van eerelicke luyden ,

Wilt die , foo veelghy meught , op 't alderbefleduyden •

Maer wacht u noch vooral te[eggen voor gewis

'Tgeen dat ghy niet en weet j noch daer niet van en is .

Weeftyder vriendeltcki u tonge moet genefen;

' Tis beter wel bemint alsfeer ontfien tewefm .

Dit is u voor een les , u tongefoo gewent ,

Dat uwen aert daer door voor deughtfaem wert hekjmt

Jn alles wat het , tot eten ende drinc^en ,

*T vermakenftaet tt vry , wat verdergattfoufiincken .

$99
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Soo laet u defe tongh dan wefen als eenwh ,

Vat oock^u tongh magh xjjn het alder hefte Ut •

Bevintghy dit in u , ofpooghtghy 'tfoo te maken ,

Sooftddy weerdigh 7!jjn den Druyven-tros te naken

,

Neemt dan den rechten wegh , den tros by 'tJleeltje vat ,

Ew eygent ufoo toe dien aengenamenfchat ;

Soo mooghtghy met de Drttyfin eerenuverlujïen.

En als eengoede tongh op hare bladen rujien

:

Maer alsghy , naer u wenfch , verkrijghtfoo weerdenpont t

Bejegent haeraltijt met tpijflnyt enverfiant

:

Wanneer defnelle tijt haer waes komt af te blafen

,

Dan oock veracht haer niet ,foo doen verkeerde dwafen ;

Maer pooght datghyfe dan met meerder liefde voet
^

Schoon d.it haerjeught vtrgaetjha^r deught blijft evengotté

ABN DE
Eerbare , Achtbare > Konft-rijcke

Jonckr'^rouiPANNA ROEMERS.
NAedatu weerde naemgereyfl heeft vele dagen ,

En u begaefdegeefï van Varna voort-gedragen ,

Door landen en doorfïeen , w noch nae langh verwacht

In't e\nd' ugeefligh lijfalhier by ons gebracht ;

De i(ee was heelin vreught wanneerghy quaemtgevaren

»

Neptunm hem vergat met alfyn woef^e baren j

De Nymphen diendenu , en /Eolm met luft

Dreef' tfchip metfachte wint , recht nae de Z^eeufchtkiifi .

Soo haeft en was u voet niet op het lantgetreden ,

Ofdegefitmde Faem die quam t erfiont gereden ,

Op dat/v uwe kpmjlfou melden door de Stadt ,

Boodtfchaptet yder een • maer my alleen vergat

:

*Tgeruchte liep ras voort ? want niemant heeftgefwegen

Soo dat ick.noch op 't lejï d( tijdingh hebgekregen ,

En
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En als ick^ipift u hmfi , hoe l{ond' ickwefen ftom

Van herten dan Jonckj-vroutv , heet tek^u weUekp^n

,

Wat[aliclidees Godinnu verdergaen toe-wenfchen

y

Diefoo rijck » begaeft , verr* boven alle menfchen ,

Met vvijfl^eyt en verjiant , ja vvaer van dat menJpreeck}
Is't vvetenfchap ofktmjl , dit al haerniet ontbreeckj

;

Sy heeft der Goden gunjl , en is bemint van allen ,

ïn al het geenfy doet heeftydergoetgevallen j

Maer noch ontbreeckjer wat aen dees begaefde maeght >

Dat ü datfv dk naem van maeght te lange draeght

:

Jcl{ wenfche dan lonck^-vrouw , dat u tvert toe-gefonden

Hen 5 daerghv naer u wenfch mocht werden aen-geborèdtn

Met eenen foeten bant van eenigheyt en rufi ,

Van wareliefd' en vreught , dk noyt vvert uytgeblufl ,

Een vriendelicken bant , vvaer door eenfoetenfegen

Op u vviert uytgeflort als eengevven(\en regen ,

Datghy als moeder mocht voort-telen eengefiacht

Dat alledruchjverdrtjft , wanneer 't maer eensm lacht

:

En alfi dan quam dijn hals t'omvangen metfynvlerckpi ,

Dat waerumeer vermaeck^als al n kpnfligh wercken :

Dit wenfch ickjt, lonckjVrouw.en datghy't oock^wel raeckf.

Want V mtefl u noch ontbreeck} , om heel te :^ijn volmaecl^t .

JOHANNA COOMANS.

Defe ANN A , is een dochter van den geeftfgen poëet
J{pemer Vijlcher, nu getrouwe met d' heere Dominicus van
WefelyCont van lohan van fVefel Iohanf:(.Schepens in Dor-
drecht » ende lofFrouw lofmeBoot M'- Dominicus dochter»

Raids des Konings in Hollandc t beyde mijn Moeders
Groote-vaders. Sy is onder ontelbare andere konften
feer wel bedreven in de Poefye. Waer van ick hier alleen

zal flellen , 'c gene fy den roem van de Geleerde ende
Ridderlicke ordre beantwoort heeft

AEN
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4

A E N DE
Eerbare ende Konft-rijcke

lonckyrouu?

ANNA ROEMERS VISSCHERS.

Godin die by denfiroom des Jmpls ^tjtgehorm ,

Van Pccbw feer bemint , van Palias uyt-vtrkfiren ,

Geboren als ick^meen , en menigh mangelooft ,

Niet uyt utvs moedersfcboot maer uyt uws vaders hooft,

J^inerva van ons lant , en tiende van de negen

Die PegaftH beflort metfynen foeten regen ,

Ofalle tien alleen : de vierde van de dry

Die VemsgaieJlaen , en danken aen haer :{y

,

Uet :{y dat ghy metgout een aerdigh werck.wilt tveven %

Enfiicken met kpleur , ^Araehnemoet hetgeven ,

Het :(v dat ghy den draetgaet nemen en de naelt ,

Hetfchijnt datghy met krijt ofmet kpleurenmatlt .

J,aet ji^omew het pinceel , ApellesfalbefiPfjcktn ,

N«wt kplen uyt het vyer ,
Protogenes (al wijcken ,

Engeven u den prijs . maer meefi de diamam

Om dat hy wterdigh ü pafl in Uit>" weerde hant ,

Dit treek} al tvatghy wilt , en fchijnt op u te wachttn ,

^Ufiaefvan w.vengeefl en vliegendegedachten ,

De Son , defchoone Uaen » al watter is ofwas ,

Ofytwers wefen kan , datfidt hy ingelas .

prat Tbales heeft bedochty Pnhagorai gefwegen ,

En Socrates gefeyt , en al de wijfe plegen

Tefchrijven op papier , en prijfen aldermeefl

^Is noodtgh voor de menfch , dat fchildertghy nu eerjl ,

Cftreek} het met de pen . de deught die wortgewefen ,

En metter hantgevoelt , en niet aüeengelefen

.

Het :(y dat^)yfefet op lijnen ofop doeck.y

Cfals de maymtn doen , mauk} etn vtrfiandigh ho«k*
Ha
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DER VROUWEN.
Hetfelve plagh tcdoen het volck^dat am deflroomtn

Van Nilus heeftgewoont , fy fchilderden met hoornen »

En dieren alderley . fygaven door een plant

Te kennen harenfin en inmlicl{yerf\ant.

jiUghy geboren wert , Minerva quam beneden

Van haren hemel hoogh met Erato getreden ,

En loegen u eens tot . Terpfichore die nam
Bet kjnt in harenfchoot , en Venusgaf 't demam .

Cupido wieghdefelfy en gafu vafï te raken

Syn pijlen ,f\nen hoogh , wanneerghy quaemt te wakpi ,

Gelijck de kjnders doen . daer van en hebt ghy niet

Gehouden > dan datghy noch alle dagefchiet

Met oogen vol venijns . Maer als de teerejaren

Der kintjluyt onhevroet hy naer ten esnde waren ,

Doe quam Vranity die bracht eengroote fles

Wt Caftalfs dc heeck^ , en leert het kjntfyn les *

Hetfpinnt'Wiel , defpil > en n niet dan voorfinnen

Die treeken naer het graf ^ en anders niet beminnen

Dan tijddicken loon . niet die door eer en lof

Verheffm harengeefï , en vliegen uyt het ftof.

Den hemel tvas u boeck^. ghy laejlfsngoude noten ,

De letters van de nacht , daer met hyfiaet begoten »

En kendet alfyn volck^ . tvat dat Orion doet

Geteyckent aenfyn hooft , maer meefl aenfynen voet ,

j^l loopend' in de locht , en toonendefyn hielen ,

Waerom dat Qepheusfiaet , en Hercules moet h^nelen

.

Watfierren dat hy draeght noch boven op fyn huyt ,

IT^aer al de teyekensfiaen van Perfeus enfyn hruyt

.

IVaer dat de lonckyroutvfiaet , die van ons k getogen

Door onfen handelfiim , en oppewaertgevlogen ,

Dieghvgefelfchap hielt , oochjvonend' in de locht ,

En Ariddnes k/oon , dieghy tvel dragen mocht

.

Danfaeghtghy naer de wegh , niet daer de Goden wonen ^

Dit verder van ons \tjn , maer hare vromefonen ,

185
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%S6 WTNEMENTHEYT
En dochters , door haer deught . De klare tvegh , demUk^

N« nochgefprickelt « van lunoos witte melck^,

Daerghy noch wonenfult , ten :(v datghy wilt wefen

Wat natrder aen de lier van Fhcebuffelfgeprefen ,

En in de lochfgeplant , al tvaermm haerfutjlaen

Dicht aen defeven-fitr , niet verre van de Matn •

Dit woi al uwen luft > de menfchen te verlaten ,

En httgimeyne volck metfynen luft te haten ,

Die altijt hangen aen het aerdirijck^^ ende niet

Het gene dat alleen den hemel in onsgiet .

Degeejï die vlieght om hoogh , « vangtUjcken aerde

Celijckhet heeie vyer ^ kim* ^Itfp "^^^/v" ^^^^^ '

Engaet van daer hy lipmt . hy weet dat al hetgout

Dat onfefinnen treckt , daer Am^erdam op hout ,

Htet anders ü alsjlijck . dat eerftmael h begraven ,

En :(tjnde losgemaeckt , onsftlven maecktfynjlaven ,

Krijghtfynenglant:( van ons , enfynefuyverheyt ,

Jaefelvefynen prijs van onfefottigheyt .

O groot , O manlickhert , en weerdigh niet te leven

Daerfich de menfchen maer totydelgoet begeven ,

Maer daer ufufters :(ijn , ofdaer Minerva leeft ,

Dieby Tritonn vloet altijt haerwoonplaets heeft ,

OfteryO hemels kjnt , van wonderlieve ftamme.

Vdgeeft y vol locht , vol vyer > vol Goddelicke vlamme •

Gemaeckt totJpijt van ons , en boven alle wenfch ,

In vrouwelickenfchijnfchier meerder als een menfth .

Had Phcebttt ugefien , fyn Daphnefou noch leven,

OfghyftutJelve s^jn dat haer nu is gegeven ,

De iroone vanfyn hooft . maerfeker ick en kan

hliet dencken ofhy wenfcht tt wefen uwen man .

Te wetten u verjlant met hemelfchegedachten,

Met Goddelicken praet . en met geleerde nachten , .

Met hooge wetenfchap , en redenen van al

IVat in de werelt is en naer ons kof^nfal .
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Wat dat de koude nacht du winters doet vertragen ,

Dtsfomers wederom doet wacktrm de dagen ,

IVat dat degrootes^eedoet kpmen endegaen ,

Den hemd loopen om , het amrijck,jiilleflaen ,

Het water in de locht gelijcl{elicl{ doet wegen ,

Soo dat het niet en valt . wat ons denfveten regen ,

Den kpuden hagel maeck} , de mane van ons weert ,

En wat datfeggen wilt deJierre met defieert .

Diedan %Apoüo waer, diefoud* hem kpnnen lijden ,

E»foiide lupiierfyn luno niet benijden ,

%Alhout[y aen den dis altijt den hooghflen kant >

En draeght den hlixemfelfa^eldickivils in haerham .

D.H.

AEN
DANIËL HEINS,

Over het voorgaendc gedicht.

ME> walgingh , jat op*t hooghfl^ heb tck veracht hetgeen

Dat de beguefde menfch berooft van alle reen ,

De dulle dronci{en[chap . maer pracht met trogglent gnocken
Nm om eenfchuvfjen , en van 'tgeen[y gulfigh'fiockfn

Een wevnighjm terflttyck. . van die (meen ick^) die :(ijn

Oock,dronckaerts , niet van Frans offchrale éjjnfchtwijn ,

Mdtrr Pegafusfomem . O driemaeldrie Godinnen

Wtdeelflers van die dranck^, laet mygenade vinnen ,

Op dat ick^dtfen lof, dieick^gantfch niet verdien ,

Magh tegen- [preken , om daer di^or de Nijdt t'ofUvUen ,

Die altijdt fchrolt op eer , en willens niet wil weten

Dat dn is het gebruyckyan aerdige Poëten .

IVantghy ^pullo prent niet eens in uw gedacht

Dat iclivermetelickmy Ujelve weerdigh acht

.

A. R. V.
R Aen
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Aen lonckvrouw AnnaVisschers,op haer

Gedicht te Leyden zijnde van haer gemaeckt >

ende aen hem gefonden op het fijne

.

Bje Mufen drie en drie heeft Griecken onsgegeven ,

* Die nu mchfoo menfeght op Helicons top leven ;

Doch tpie de meejïe , ofwie dat vorengaet*

En heeftfe niet gefevt , en noch in twijffeljiaet .

Befiodm wel eer heeft hoven al verheven

Calliope feer hoogh , en d'eer^e plaetsgegeven »

Haer boven dgefïelt . maer Clio flrijt om d'm ,

Melpomem niet min , Vranie noch meer , ;

Em hebben algeltjck- want Clio leert onsprijfm

De mannelicke deught , haer vrienden eer hetnjfen

»

Melpomene die heeft de Koningen bedocht

In haren droevenfanck^, Vranie de locht ,

Terwijle datfe noch vafi met malkander kijven ,

Oneffen van getal , en ttvijffelachtigh blijven ,

Krijght Leyden het befcheyt . De meefle van haer al

K^omt hier van Amfierdam , maeckf effen hetgetal .

Haerfiifter Tlsselschade Visschers jheefc

mede den Poëtifchen geeft van haer Vader ge-crtcendc

onbngs op de komfte van de koninginne Moeder toe

Amfterdam dit aerdigh dicht in Itahaens gemaeckt

;

Jn HonoredeUa Chrijiianifima K^gma

MARIA DE MEDICI.
Alla entrata fua felice nellaCictacTAmfterodamo.

QVal per Ie terre Phrygie ,
giabeata

u viddeandar la Madredeüi Dei-,

Tal per OÜandapaifi horadorata ,

Maria Augujla : ^ugufla piu di Ui ,

% 3

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

30G28



DER VROUWEN.
Quamodipiugyan Genuorinata

Di veri numi ilfecol nojiro bei .

^ggradi alta B^gina i baffi honori ,

Chccofifuole il Cid , mirando a i cuori

.

TeSSELSCHA DE .

CoRNELiA Blanckenbvrch jisuytnemen-

de in de Mufijck > ende fpeelt feer meefteilick op d' in-

ftrumenten.

PicnrByandirtjcl{p heere van biockIandt> cnde Borge-

meeikr van 's heeren wegen | kan onder fijn kinderen

1^;

Ié

de vier ftemmen in*c Mufijck uyt«maken,den werdt

van den Soon gefongen > ende den Supems van d'ouifte

dochter> Joffrouw An n a'C4«Blocklandt>
weerde huyfvrouw van d'heer M'* Comlis Bos

,

R z Is
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I90 W T N L M b N 1 HL ï T
Is noch in de Nederlantfche Poëfye feer ervarcnjge-

lijck uvt verfcheyden hare Dichten blijckc, £ l i s a-

betVer VOORN > dochter van d'heerJ<ico^ Ver'

voorn, Borgemeefter van Gorcum,ende gecommitteer-

de ter vergaderinge van de Heeren Staten van Hollanr.

Als noch ElisabetNans van Middelburgh, al-

waer haer vader Geneef-roeeftergeftorven is» die een

fone was van den hoogh-geleerden Fr4wc//cttiN4w/Iw,

certijts Raetf-heer van'c Vrvein Vlaenderen » inwclc-

kcn ftaet de prefident Thi{^nus , hem begroet heeft > gc-

ïijck hy betuyght in't bouck > dat by hem van fijn eygen

leven befchreven is

.

CHARLOTTEdeHvYBER T,noch jonge JofFrouw,

cnde dochter van d'heer advocaet dt Huyhm tot Leydë>

ende gefproten uyt een van de oudttle gedachten van

Ziericzee» is feer aerdigh in haer dichten» gehjck onder

andere kan blijcken uyt het gene fy tot lof van dit werck

my toegefonden heefti ende voor het 3. Bouck geftelc

zal worden

.

Maer gelijck de Poëfye altijt gehoudenis geweeft»

dat fy wat boven den Menfch in hadde ; foo en is *t niec

vremt > dat hier in mede uyt muyt de in alles uyt-rouy-

tende»ende raeerder-gemeltc JofFrouw A n n a M a-

R I A f4» ScHvRMAN. Wacr van ick tot een prouf

hier wat in Latijn » cnde Franjois zal by- brengen

,

iNCLVTiE ET ANTIQUA URBI

TR AIECTINiE
"Nova Academia nuperrimé donatie

gratulatur

MNN^ MAI{,IA a SCHITB^MAN,

U qux lege potens agris dominaris » & altis

Moenibus > Sc raoles toliis ad aftra cuas •

Cui
T
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DER VROUWEN. 191

Cui prior eft cura ingeniis clarefcere , & armis

Palladisignavam pellere Barbariem

.

Nil te cornigeri moveant difpendiaKhenif
Quodque ingrata Lares liqueiit unda tuos

.

Nil moveant fufpenfa zvidx commercia turbaj 1

Quseque dabac volucres fors vaga divirias

.

En U»beunt refugo potiores flumire Ivmphse

>

Ut tua perpetuis fontibus arva rigent

»

Omnia Isca vides nitido fplendefceie vulcu 1

Et jam deliciis fiftere vota fuis

:

Quippe novos facilis referat tibi Pegafus amnes >

Blandaque Caftalias Mufa miniftrat aquas

.

Hinc bibet indigena , & fitientes Neitai a Btlgse

»

Hinc bibet & geminus qua patet ufque Polus

.

Hinc quoque Mvftarum facunda per era Minerv»
Traiicies placidas (munera roentis) opes.

Aft quae (forte rogas) agitant tua peftora cuije 1

Non hjBc Virgineis pervia Sacrachoris

.

Omnibus hicfeiitur» metiturque> utamicaquieti
Alma Themis difcors arceat Orbe Chaos

;

Utque pio irradict divina Scientia Cultu >

tt caleat furamo quslibet Ara Deo

.

Hic fcopus > hic Gfto ; fatis inrer publica Mundi
Gaudialictitise figna-dediffe fuse

.

Salvc ó rpes Populi . Generis melioris origo

;

Cui Sol Jiiftitis Lumina fumma dedit

.

Salvc irerum aitonitis Lux ortanoviflimlfeclis;

Ne Sol Juiliti^ vergat ad ima libi,

Remarq^vi
D'ANNE MARIE de SCHURMAN.
Sur ce qu'apres un air fombre & fuivy d*une pluyc
efpaiffe (qui continua Ie jour de Tlnaugurarion
de rAcademie d'Utrechr environ jufqu'a 9.

R 3 heu»
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i9t W T N E M E N T H E Y T
heures du matin) Ie Soleil perca les nües > & s'ef-

clatta itjopinément fur Ie front de cefte pom-

pe folemnelle, juftement au point qu'elle

fit fa fort ie de la maifon de ville

.

QVellemine de deütl ^uelletrifie parure

d'vn voile omhrageux obfcwrcy ld Nature ,

Et au jour du Trhmphe ejloigné de nos yeux

La beauté des beauteT^ , la lumiere des Cieux ?

la tout Ie monde attend que VAurore regarde

Les v(£ux de Vunhers d'vne ceillade mignarde

,

Et que h Ciel Jermant laporte au difplaifir»

Se monfirefavorable n fonyufiedefir .

Et toutes-fois d'ahordfa trtjieffe importune

TrouUe parfes bumeurs Vallegreffe^ commune .

N'eft-ce pdi que Nature eclipjant a nos yeux y

Travaillepour l'effeB d'vn coup miraculeux ?

Orcependant PaUa6 dansfa Courmagnifiqut

Ornefon appareil , fes charmes applique

Pourfairefon entree, <st par yn train royal,

Eriger dans ce lieufonfiege triomphal .

Maps Ml point qu'ellefort du palatf de lufiicet

Voicy comme Phcebtu , a fes deffeins propice,

Efcarte ces amof , rompt ce rideau flottant ,

Et va deffut Iefront defa pompe efclattant

,

1/ nom veut tefmoigner qu'il ne luit que pour eUe j

Et pour autorifer une aSlion fi belle ,

l/oire pour prefïder a lafolemnité

D'vnfiecle d'or naif^ant a la poflerité.

Prefage merjeilleux O" tres-heureux augure f

Sur que Ie Ciel nomfait prendre cefïe ouverture >

Que l'Afire de lufiice , amy defm def\in ,

Conduira les progréx d'vnfi luifantmmn

.

Et qu'avons nom befoih d'aucun autre interprete ,

Puff que mefme Apollonainfy nom l'interprete ^
APO-
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DER VROU WEN*
ArOLOGlA

^NN^ MARIy£ n SCHVR^MAN,
Contra erroneos quofdam rumores» quibus propter no-

minis Schvrmanni homonymiam > Aftream

d' Urfc è Gallico in Belgicuna fermonem
vertiflecredicur.

CUr mealafcivis praerexi nomina chartis

Fama eft ^ Cur meruit fama finiltra fidem ?

An dübis tantum poterit fallacia vocis ,

Credar ut ingenium defcruiffe meum ?

Haud eadem curant omnes . Et myrtea ferta

Qu3s nunquam merui , tale meretur opus

,

Non dominse invideo , grati ferat ipfa laboris •

Prxmia : diverfa; nos lenet artis amor

.

ld monuiflTe juvat ; nc me raififlTe Caroo?nas

Jaftitet , inviétas fub fua fceptra Venus

.

Nee violaffe tuas leges Aftrcea putabor

:

Quippe fuum tribui cuilibet ipfa jubes

.

Het VIII. CapitteU

Crootegemeenfchaü van de Poèfye met de ScUlder-kpnfii tndi

degene , dk in defelvige vermaert ^(ijngeweefi .

COntinuat claras jam piftrix femina dotes

;

Qii2 varium fingit jam modó , pingic opus

,

Has Venus una ligat geminas nee feparat artes

.

Qui fiétor , femper peftore piftor eric

.

Hinc nolunt peccaflTe nurus , tabulifque^tabellas

Componunt > focias cum manibufque manus

.

Grsecia . te celebrem nimium miratur , Apelles

;

Quid > nifi tu folo munere pió^or eras^

Hic nurui pioxiffe parüm eft . Machthilda roaritum

Expriraic > & jundto carmine do^ta fonac

»

R 4 Tc
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Te cives lu^ent parrü , Dum Papa puellam

Flet , dolet hic funftam terra polufque Deam •

KLad-fchilders , morjïgb voUk^, enghy dkhtttr treckpi

,

Maer echter meejl de vuyjl na volle kannenfirecken ,

a-botfers van het quaet , die niet en fchildert oyt

^Is hutten daer men tuy^l en overdadighptyt •

Xf neder u pinceel j
ofwiltghy immers fchildren

,

Soo toomt u loffighevtm wacht u te ver:vtldren ,

Latt varen ugekladt , en alle hroddel-trerck^ ,

En treckt dat traerdigh te hangen in de k.ercl^t

Of in een hoofs-vertrec}{^, niet djer de Vorflen mallen t

Ew door u op'gehitfl ingeyUfiuypen vallen
j

Maer daerfy deftigh ^jn en houden haren raedt ;

jMaec^t dat u kpnjle daer op hare dadenflaet .

TVat is*t ofyemant treedt , hoe dat men in hordeelen

Debouvengaende maeckt , defnollen plagh teflreelen ,

Syngoet en bloet verteert ,fvn ^iel en lichaemfchent ,

Daer van een eerbaer ooghfvn reynejlralen went .

Wat is't ofyemantfchetft, hoe dat de boomen bloeyen ,

Hoe dat de velden ftaen , hoe dat de baren vloeyen ,

Dat isgenoegh tefien , daer boffen :^ijn geplant ,

Daerfchapen tve-deng len , daer 't waterflaet en bram «

• Tis beter na-gebotjï , gelfjck^de wijven deden ,

Hoe dat een Martelaer onfchuldigh heeftgeleden ,

Dat locl{t ons van defond' en leyt ons totte deught ,

En maeckt dat vder menfch dte droeve wonden heught .

* Tis beter af-gebeelt , gelijck.de wijven plegen

Hoe dat Diana joegh, hoe Pallasdroegh den degen,

Hoe Mars tenjirijdegtngh. Een maeght troc\hier een bouf,

hliet om aen eenigh menfch te lofenfynefchrouf ,

En*t hollen aen te raen : maer wel , om by de Urouwen t

De mannen , diefoo j^y» , met reden uyt te jouwen .

Soo :(ijnder meergeweefi die dit ofdat gebreck.

Ons hebben wd virmaem in*t beelden van eengecj^

.
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i Jck.f'igh hit nimmermeer dat vrouiven keux els droegen ,

Om dat hoer alderbeji haer eyge kappen voegm .

MenfcUldert over-al defots-k,ap op de mans

Om dattergeene vrouiv en pajï aen haren dans .

J^aeckj tverify weeft getoont , om dat haerffantfcht ledm

/^ijn net en ml gifa , als nimmer mans en dtden

.

Van al tp<ttfan bcfchijnt , en 's metijchen oogefiet

Bn vond: men haers gelijck^y veel min yetfchoonder niet •

Haer lijffrermt na de T^iel . Uh^achte , dat koleuren

Als haer een maeghden handt ter eere maghgebeuren ,

Haer hoogen in denglantx^ , en rijfen inder daet

kAIs haer eenfoete maeght met vingeren bejlaet

En totte kpnfi bereyt .
* T moetfektr , 't moet yet tpefen,

Yet meer als menfchelick., dat Schurmans is gerefen

;

Sy teyckent dattet leeft , oock^ftlfs haer eygen beelt ,

Soodanigh nimmermeer den hemel heeftgeteelt .

GElijck alle fraeye konflen met cenen gemcenen

bant aen malkanderen gehecht zijn.foo komen on-

der de felvige feer nae bv een > de Poöfye met de Schil-

der koiirt. waerom de Grieckfche Simonides niet onaer-

digti gefeydt en heeft > dat de Schildery is een ftil fwij-

gent Dicht , ende het Dicht een fprekendc Schildery,

Want de dingen , die van de Schilders , gelijck offe voor

ons oogen gcfchieden > uyt-gebeeldr werden > die ver-

tellen de Poëten met woorden. Sy zijn alleen verfchey-

den in ftofPe, ende in maniere van navolginge . Sy heb-

ben bevde een wit; ende dat is de belle Poëet > ende

Schrijver die fijn vertellingen door perfonenjcnde beel-

den het gemoet bewegende, gelijck een Schilderye» kan

toe-ftellen. Oaidefegrootegemeenfchap) diedaeris

luflfchende Schrijvers ende Schilders>beteeckent byde

Giiecken het woordt y^ci^eiv bevde fchrijven ende

fchilderen. Soo gebruycken oock de Latijnen die twee

woorden in haeriale door malkandèren fonderonder-

R 5
fcheyc.
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fchcvt . Ende gelijck de Poëtpn niet door beleyt y ofte

voor-bedachten raedt , tot dichten en geraken,maer

dat haren geeft door een verbo; gen kracht dser toe ge-

dreven wen: even-ccns gaet het oock met de Schilders.

Van de Schilders feydr Plinius , dat Nicophtnes , ende i

Protogenes met gcwelr tot die konft gedrongen zijn. En-

de dit is 'c genede Peripatetici , ofte Wandel-wijfe voor-

geven , dac niemant yet fraeys uvt-rechc , als met luft •

Ënde hierom is 't eertijts gelooft geweert » dat de twee

uytnemende meefters Phidias geen beelden gehouden

crl heeft, noch Z^eu:(is gefchildert > dan met eenen God-

delické geeft acngeblafen zi|nde,als van Suidasgcwyght

wert. Wat wonder is'c dan , dat de PoBten ende Schil-

ders, ofte Beelt- houwers de onfterfFelickhevcden men-

fche aen-brcngen ; iae gelijck de Poëten fpt eken, felver

Goden maken Van het Schilderen feyt Plinius, dac het

een edelman noch edeldermaeckc

.

Ende gelijck wy in de Poëfyc gefien hebben dë geeft

van de Vrouwen , foo kan men hem oock fpeuren in de i

Schilder- konft . Waerinnedattcrfeven geroemt wer-

den door den gemelten Plinius in het j 5. Bouck van fija

Natuvrlicke hiftorie op*t 8. Capittel

.

Ti MA RE TE, dochter van den Schilder M^-co, heeft

de godinnc Diana gefchilderc , daer binnen Ephefyen veel

wercx van gcmaeckt werde

,

I R E N E, dochter van Crtów , mede fchilder, ging

haer vader in de konft verre te boven

.

Calypso fchildcrde eenen ouden bouf; Al cis-

ten e eenen danffer; Aristarete, den geneef-godt

Efculapius .

Lala van Cy:^{cumyCen vermaerde ftadt in't lant van

Bhhynien. op^cvott bv den geleerften Romeyn M. Var-

ro , konde fchildenen oock in yvoir ende marber werc-

ken i cndc fulcx fob konftigh , datfe alle andere meefters

verre
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verre te boven ging.

O L Y M p I A s , heeft mede eenige fraeye Ituckcn ge-

niaeckt> ende ^utobulus de konft geleert

.

A N A X A N D R A , dochter van Nealces , wert van hare

wetenfchap in'tfchildercn geroemc by CUmens Alexan-

drims, . t r
In de voorleden eeuvvc leefde te Bohgna in Italien

P R O p E R rfA 5 feer ervaren n) Mufijck> ende vele ande-

re kontten-.maer voornamelick in't fchilderen,ende gra-

veren . De paus Clement de 7. als hy daer quam, om on-

fen kevfer Carel te kxooné, verlangende om haer te fien,

ftont feer bedroeft.datfe juvft acht dagen te voren OYcr.

leden w as. Al de bergers haddé daer over mede groeten

rouw ; als berooft iijnde van het wonder van hare ftadr.

TeF/owwcenisdaernaoock van wegen de Schilder-

konft vermaert geweeft P l a v t i l l a,mater van een

kloofter , het welck fy met velekonftige ftucken ver-

cierr heeft.
, , . r

L V c R E T I A Qv I s T E L L I van MtrandoU , huylvrouw

van den grave Clemente Pietra, geleert zijnde van een

treffeiick fchilder Alejfandro Aüpri , heeft veel konftigc

fchilderyengemaeckt.

Maer alle de Italiaenfche JofFrouwen heeft verre te

boven gegaen,die niet lange voor ons noch leefde > S o-

r H ON I s B A,van Cremona. Het welck als koning Phtltps

u\ t den Hertogh van Alve verftaen hadde ; foo heeft hy

haer met een eerlick cevolgh in Spaengjen doen kome,

ende mildadelick by de Koninginne onderhouden ,
yder

een verwondert zijnde over hare groote konftighey t

.

Marie de Caboche, dochter van den geheym-

fchrijver des konings van Navarre, kon (eer konftigh

fchilderen op haer veerthiende jaer, ende verftont haer

oock wel in de Mufijck ^ Italiaenfche tale ,
&c.

Maer wat magh ick veel oude ende vremde by bren-

gen,
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gen , dacr ons lant van dcfe konftenaerflen vol is

*

Machteldtj^wLichtenberch } van
den voornaemften adel uvt hec fticht van Vtreebt , huyf-
vrouw van Jonckh'- Egbert van Boeeop , uyt Over-yflel >

heeft vele ftucken feergeeftighgefchildert , onder an-
dere oock haren man , ende haer felven . Haer dochter
CoRNELiA van B O E c O p jverftont haer mede op
de felvige Konft > ende die leefde noch fcer oudt zijnde

ifi't jaer 1619.

CLARAKEYSERsvan Genty konde geeftigh verlich-

ten, ende fchilderen met water veruw ; wert vermeit by
den Italiaen Georgio Vafari, . Sterfmaeght 80. jaer oudt
zijnde

.

S VSANNA HvRiNBovTs/ufter vjn LuetuHurenhout»

vermaert Ichilder, mede van Gent, was foo uvtnemende
fraev i 't fchilderen,befondcr in*t klevn werck,ende in'c

verlichten » dat koning Henrick^deV lil, haer met veel

giften ende gaven bv hem in Engelant trocks daer fv ee-

nen langen iijt van jaren in groote gunfte des Hofs leef-

de > ende evndelick rijck eride wel ge-eert fterf

,

Anna Cobligirs , dochter van M^- Seger Cohlegtr

Vin Breda, Geneef-meefter tot Antwerpen» was feer

konftigh in't fchilderen

.

Behalven dees laetftc drie » verhaelt Guicdardininoch
vier andere > die op fijnen tijdt in de Schilder- konft uyt-

muytende waren

.

Deeerfte Lev ina Benin cjcjdochter van Slmon Be-

mwf^^.konftigh fchilder van Briigge,wz% 'in het vermillioe-

ncn ende verlichten , gelijck de vader, foo uytnemende
fraev ende geluckigh , dat de voor-genoemde koning
Hmrkkyzn Engelant , geen geit en fpaerde , om haer in

fijn hof te krijgen , daer fy oock ftatelick gehouwelickt

is. Werde feer bemint van de koninginne Maria.en is na-

maels fcer lief-getal geweeft by de koninginne Elifahet,
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Dc tweede Catharyn vanHsMssEN) haddedc-

fe konft feer wel gcleert van haer vader lan van Hmfitn ,

geboren by Antwtrfm . Haren roan ls*r/?wnkonde feer

uytnemende fpelen op inftrumentcn : loo dat Maria van

Öoj?f«y^cjtkoninginne van Hon^aryen,hen beydcn,ver-

mits haer groote deiighden endekonften> mee haer in

Spaengjen gevoerc heefc> ende nae haer dooc mee goede
inkofijft verfien

,

De derde Maria van Bessemers van Mechden,

weduwe van den vermaerden fchilder Ptetcr Coecl^ van

Aelft> is mede in*t fchilderen vermaert geweeft

.

De vierde AnnaSmyters van Gtnt , was feer fraey

ende konl^igh in fchilderen ende verlichten

.

Schildert in defe Stadt feer aerdigh C o 11. n e l i a
Blanckenbvrch, die oockin alle treflfelicke

hant-wcrcken wonderbaerlicken ervaren is.

Cornelia«/«Vos, dochter van den wijdt-beroem-
den heere M^- Gerard Voffm , ( van welckers geleertheyt

hier voren óock gefproken is) heeft onlangs mede in de
Schilder-konft uyt gemuyt; endcen wert nu naeuwe-
licx geweken van haer fufter J o h a nna V o s , al is fy

noch maer vijfthien jaren oudt

.

Is mede onder verfcheyde konften > in 't fchilderen •

teyckenen > glaes-fchrijven » wonderbaerlick ervaren de
roeer-gemelte Anwa Roemer rZ/Jcfcrw dochter.

Maer gelijck in allt andere konften ende wetenfchap»

pen de wel- edele JofFrouw Anna Maria van

jjcHVRMAN, een ongeloolFelick wonder is; foo

overtrcfifeoockeen yegelick in fchilderen > plaet-fnij-

den> ende alles daer toe behoorende» gelijck hier voren

in 't tweede Capittel mede aengewelen is . Sy heefc

haer felven feer aerdigh in 't wafch geboet^eerc » ende
daer op defe oiet-min aerdige verden in 'c Latijn ge-

fielt :

No»
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Non mthi propofitum ejl humanameluderefortem

Aut vuUus foltdofculperem are meos .

Bitcnojïra effigies , quam cera exprefjimus : ecce

Materiefragilii mox peritura , damw .

Het I X. Capittel.

I. De nootfakelkkheyt vandePfijjl^eyt •

1. Dat defelvefonder reden de Vrouwen on-trocken wert •

|. Datfe driederley » , Huyjfelicke , Borgerlicke , ende van

Oorloge .

4. Dat de Huyfielicke den Vrouwen eygen is .

^,lVeerdigheyt van de Huyflioudmge y als :(tjnde de fonteync

van een Repuhltjck,,

6. Dat de Vrouivenoock^verder bequaem :(ijny heiveren met de

gewoonte van verfcbeyde volckeren^ .

7. Dat de Vrouwen toekomt het opvoeden (alwaer foo veel aen

gelegen « ) der kinderen j enae wie haer daer in lojfelick^ge-

queten hebben,

8. Datfy haer mans wijfen raetgeven , ende hare feyUn verbete^

ren , door verfcheydm exempden bevepight .

CUra domus fequitur i primafquc hïc femina partes

Accipiü I & domino plus valet alma viro

.

111e forum mercator amec ;
difcatquefcienter

Quc-crere , qusfitas ipfa gubernet opes >

Et partis det jura bonis . labor iftud > & ars hoe

Creditur . Ingenio faemina , mafque manu
Promptior ; hxc minor eft ifto minor inde maritus

Conjuge ; qua: famulis imperet i atque focis >

Et natos qacafque regat . Cornelia Gracchos >

Augufturaque parens Attiaclara Ducem
Sic dedit , & toti dominantem prcfticic Orbi

•

Scepcrifera? tantum fa^mina mentis habet

!

IIU
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11a NumJB facras regni düm fuggerit artes

»

Tollitur Aufonias inter honora Deas

.

Quid ftupcc hos > Beveiovici > quos fcribis , honores

Belga > quid in natas rourmurat ille fuas ^

Koii nova CU , fcd prifca rcfers , & crimina mundo
Pellis > in obliquas qui ruit ufque vias

.

lUi purus amor ^ calia^que tenerrima tlammas

Vis ) Sc inefFandi gratia picoa tori

Primoruin defecit avum . quam G tua nuptis

Dat Venus , in ventis nobilitare novis

.

HEt huvs httftfijn hdeyt , de mannen motten winnen ,

En tot het geit engoet uyt-fpanneh al definnen ,

Maer alfigewonnen « en dient te ^ijn befleet

,

Soo heeft de Vrouw 't biwint tot aen de minfiebeet .

Sy pronckt de kamers op ,fy doet de vloeren fchuynn ,

Ê» reynight watter u tot aen de kjnder-luvren

.

Den dis is baer bericht , de kelders en 'den haert

Staen onder haer gebiet , en kennengeenen watrt •

Die wet dient vafi-gefep . en d urfe wen benomen

Vaer is het huysgedaen , defaken om-g<ks>men .

Let mannen op u doen , engeeft de vrouw haer recht»

Ofanders isU bekaeyt , en 't eyndegaet teflecht .

f Hoe veel dat ytmant wint > het [al hem weynigh baten

\ Indien hy opfijn wijfhem nies enfal verlaten ,

- Mif-trouw bederft de vrouw , en dempt haer eUngeefi ,

I Die hier en elders oock,is dienfligh aldermeefï

.

' Het wijfnijft 't huys bedrijf, de huyfenfonder vrouwm

En kpnden niet beftaen en waren niet ti houwen^

la , dat her is 'tgevolgh , de fleden allegaer ,

De B^jcken algelijck, , die vielen ingevaer .

Dat Griccken heeftgebloeyt , dat R^omen ts verheven

Js aen de Vrouwfoo wel als aen den man tegeven .

5v beyde f^ijn 'tgeweeft , dat huyfen xjjngefïdt ,

Dat jleden :(jri gedicht ? dat Bjjcken T^ijyigettlt .
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'Tishaefl tefiengeipeefty dat Landtnfoudenblotyen

Datr mvéigh huyfgefm ved mannen dedegroeym,

*Tm haefl tefiengeweeji , dat landen namen af
Daer niet een huvs noch hofbeauamefpruytengaf,

Engatt niet bu\ten 's lams ; hier binnen onfe palen

Daer is bewijs genoegh , en preufsgenoegh te halen .

Siet , Spaengjmhgetemt , en verre ivechgejaeght »

Terivijl noch veler hnys manhafte mannen drueght •

lAaer , borgers , letter op , wy fullen weer vervallen ,

Indien ons hnyfen niet meerdeugen als de wallen;

Indien de Vaders niet , en Moeders boven dien

Haer huyfengadeJlaen , en op hoer kjrtdersfien .

{..)

GElijckde Medjcineis ten konftcj om gefont te le-

ven ;foo is om wel te leven de Wijfheyt, de welcke

alleen > gelijck de wijf-gerige P/a/ofeyt i voorgact i en-

de leyr tot wel doen . Defe wert mede van eenige vijfe

luyden de Vrouwen ontfeyt > ende de Mans alleen , als

haer eygen > toegevoeght

.

1. Dan dewijl de Vrouwen ( gelijck gefeyt is) foo

veel herflTenen hebben i als de Mans ^ ende dat hare ge-

matigheyt tot het verftant bequamer is ; foo werden fy

bu% ten reden by fommige gefeyt geen groote wijfheyc

ofte oordeel te hebben. Beter oordeelen de Rechtf-

geleerdcn , dat fy qauwer van geeft zijn^ dan de Mans

,

als gloff. fin. in L. fiaC. de don. ante nupt. in L. t . C. de h^»

^ui veniam atat. impetr. Joan. de Montagneinfij'i bouck

tte Bigamia \. quafï. eol. lo. <3^ feq. Ende men leeft

Proverbiorum iii't i4.Capitte! ; E.en verfiandige vroutv fal

haer huys opbouwen , ende door een goede vrouw wert een quaet

man behouwen. Bv de groot fte wijf gerigen Plato , ende

^rifioteles , werden voor wijs ende verftandigh gehou-

den , die 'r gene haer felven i ofte den menfcbe nut is >

konnen affien . Maer fulcx en is de Vrouwen niet min.

der
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der nootfakelick, als de Mans. Sonder verftant en kanfs

niet wel r^aereere voorftaen , noch haer huys ofte huyf-

ff I gefin regeren ; en fy moet nochtans, gelijck een Griecx

pocec wei feyt , het roer van 't huys wefen . Dan niet

alleen van 't huvs ; maer dickwils oock van een ftadt > ja

van den oorlogh felfs

.

5 . Het welck wy , ftellende driederhande Wijfhcyc»

Huyffehcke > Borgerlicke i ende van Oorlogh , nu nae

malkandcren zullen gaen bewijfen , beginnende van dc

Huyflfelicke.

4. The A NO Maapontinay leerling van Pythagoroi,

gevraeght zijnde > wat vooreen huyfvrouw fy voorde

befte hiel,foo anjcwoorden fy met een vers uyt den poecc

Homerm , De gene > die de huyfhoudinge , ende haer

mans dingen wel gade flaet

.

L V c R B T I A werdedaerom vooreerbaergcoor-

deelt . oni datfe laet in den avont gevonden werde mid-

den in't huys fitten fpinnen , onder de Meyffens > die

haer werck mede deden

:

Lucrefc wmgefocht , Lucrtfe wertgevonden ,

'Maeram het linden vajl , tri mettet vloi hewonden .

De maeghden die men fagh aen alle kantmjiaen

,

Die[ponnen al gelijck,engingen dapper aen .

Soo wert ons mede van Belfeba , de Vrouw bcfchre-

ven in't laetfte Capittel van Salomons fpreucken: gelijck

het feivige in aerdige verfifen geftelt is by D. Jacobus

Lydiuf, in den wekken de Nature by de aen-geerfde ge-

leertheyt depoëfye geluckelickgevocght heeft.

Dj^er H in Godes bouck.etnfoeie les te lefm

Die aen het vrouwe-vclcijnott wel bevalligb wefen ,

Vermitsfy eerflmael quam van Davids eygevrou»

Op datfe Salomon te nutte tvefen fou

.

Indienje (fprack^ het wijf, in defen heel ervaren)

Wilt met een echte deel , tot recht vernoegen paren

;

S iO"
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Indienje wilt een vrouw , die door de ware daet

»

En niec in blooten fchijn het gout te boven gaet

;

Indienje wik een vrouw , die door het helder fchijnerj

Van vrouwehek vernuft den luyfter van robijnen

»

En al het edel gour in weerden overwint t

Hoort wieje kiefen moet •, en doet het i Heve kint

:

Kieft een in wiens gemoet de vreefe Godts haer woning
En fit-plaets heeft gemaed.vvat die betaemt eé koning,

Kieft een die nimmermeer een arme ziel verfmact >

Maer die in hongers-noot haer mildelick verfaet

.

Kieft een die befigh is en fweeft met haer gedachten

Ontrent het fachce vlas , ende by de wolle- vachten >

Die in het huys beflagh ^edurigh doende blijft >

En met haer eygen werck een foeten handel drijft •

Kieft een die met een luft > en nimmer tegen wille

Haer hant en vingers leert het draeyen van de fpille »

En die de fpinrock liefc en op den hafpel paft >

En met haer evgen waer de kaflen overlaft

.

Die van het linnen- web» met eygen hant geweven #

Kan aen haer huyfgefin bequame kleeders geven

;

Die haer tapilTery , en purper-rocken maeckt

.

Geluckigh is de man die foo een wijfgenaeckc

.

Kieft een die forge draeght voor al haer huyf genoten 9

En die > wanneer haer huys van fnee wert overgoten

En in de winter- tijt door koude winden beeft 9

Als dan aen die het dient bequame deckfel geeft

.

Kieft een die befigh is ontrent den vroegen morgen 1

Voor koft en onderhout van haer gefin te forgen

;

En die het fonne-licht niet tot den handel wacht»

Maer lamp en keerfie brant ten fpijte van de nacht.

Een die met dit bedrijf bemoeyt haer fnege Gnnen >

Die kan 1 gelooft het my > oock felver ackers winnen >

Die vult haer eygen huys oock van uy tlandigh goeti

/ Gelijck van over zee een machtigh koopman doet

.
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Mijn foon befint het wel.Wou God het macr gehengé,
Dat ghy u fulcken vrouw vermocht in huys te bren<4eni

Ghy hadt een grooten fchat , een uyt-gelefen deel >

Een peerel , een 9ieraet , een dierbaer huyf-juweel

.

Derhalven 1 alfoo het befte houwelicxgoet van een
Vrouw de Eerbaerheytis, ende dat de fchat van haer
Schoonheydt nergens veyliger bewaert en wert > als

i'huysi foo en plegé fy oock niet veel op de been te zijn»

ofte veel uyt te loopen , maer haer ftille by huvs te hou-
den. Daerom beveelt de Heere Exodi 1 1 . dat de Joden
van haer vrienden» maer de Vrouwen van haerbuyren
gout ende filver zouden leenen, als of haer niet toe en
lioDt verre van huys te loopen. Ende de H. ChryfoflomiH
feydt, dat een Vrouw moet t'huyswijlheyt fchaffen.
Bli;ckt oock uyt de Romeynfche hiftoryen , dat de
Vrouwen haer aldaer gewoon waren by huys cc hou-
den. Hierom fchrijft den Autheur van *t bouck der
vermaerde Orateuren , daer hv van'de oude Romeynen
fpreeckr , aldus ; Doen tverdeekk^fijn kjnt , van een eerbare
moedergehortn , w/« jygtvucih in ten kjrot van eengekpfte min ,

maer in de fchoot ende boefem van de moeder : welct^trs grootfie
lofwas y haer huys te bewaren y ende de kinderen wel te doen .

De wijf-gerige Plwarchw verhaelt hier op mede, dat de
Egyptifche Vrouwen , volgens de manier van 't lande

,

geenfchoenen en drougen, om datfebyhuys zouden
blijven

.

Phidias, die konftige meefter in't beeldc-houwen ,
maeckte voor de Elyenfers een renus, ftaende op een
Schilt- padde : Het welck ten ecrften aenfien de luyden
geheel vremt dochte , dat foo teeren Godinne in plaers
van fachtc muyitjens efi rofen,foo leelicken beeft betrat,
waerom fy allegader beluft ware te weten, wat den kon-
ftenaer daer roe beweeght mocht hebben. Maer hv had
daer door te kennen willen geven , dat* den lof van

S 1 een
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• eenVrouw meeft beftaer in de forgh van haer huyP-hou-

dinee. Want de fchilt-padt is altijts t'huys,ende draeghc

het lelve allcGns mede . Ende dit is oock de oorfaeck

,

dat wv de eehoude Vrouwen in onfe tael den naem ge-

ven van Huyr-vrouwen,al of dat haer eygen werck was,

hethuysgacleteflaen.
Manyallehttynn-wercfi,

Js umr dadm perck..

En dwathimen pajl

Dat is u wijfjes laft.

Dit wcrt met reden vaft gemaeckt door den wijf-ge-

riffen Xemvhon , My dunckt voorwaer , <eyt hy
,
dat dc

fioden alles wel ende wijfTelick gedaen hebben ;
maer

1
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DER VROUWEN 207

is >{an man ende w'i)f,cerftom dac het Merfchelicke ge-

(lachc niet en zoude ce niet geraken » daer na oock > om
dac wy hebben zoude de gene, die ons in den ouderdom
tot fteunfel konnen ftrecken. Ende alfoo de Meofchen,
niet onderden blauwen hemel , gelij'ck andere dieren

»

maer onder dack leven ; foo moccernootfakclick onder
den hemel forge gedragen werden, voor 'c geen in huys
onder dack van doen vaicdac is,zaeyen,pIoegen,weyen,

boomcn. Daer van komen noodige dingen tot helle-

ven, deweicke in huys gebracht zijnde, vereyflchen ce-
nenneerftigen bewaerder, die foodanigh moet wefen,
dat hem beft vouge,by huys ce blijven. Het dack is van
doen cot opvoeding der kinderen, tot bewaring van den
nootdruft , tot naeyen ende fpinnen. Maer alfoo beydc
defe dingen,foo buy ten,als binnen 's huys, necrftigheyt

vereyfichen , foo fchijnt Godc de nature van de Vrouw
totdebinne-forgegcfchapente hebben, te weten van.

fachtervleefch» om dat fy binnen demuercnhaerampt
zoude bekl«'den . Maer dat het ljchaem,cnde gemoec
van öc Mans kan regen kouw , hitte , reyfen , ende rot»
ren, ende derhalven gefchickt is cot de dingen , die buy-
ten 's huys vallen . Daer-beneJfens heeft hv noch ge-
wilt, dat fy meerder hefde zouden hebben tot de kin-
deren, om defelfde ce beter gade te flaen ; als oock dat-
fe vreefachtij^er zouden wefen, om foo vele re forgh-
vuldiger te bewaren , 't gene by de Mans gewonnen
was ,. Soo khrijfc ^rijhteUs dat de Mans moeten
wefen , die hetgoet winnen j de Viouwen dis hec be-
waren.

Diewind , en die *t ge;rin verfpaert ,

Z^tjn beyd' al eender eere waert .

Seerwelfeydedekeyferc>^«e«/ï«^ ,dat hctdengroo-
ten Mexandcr ved meerder eer en profijt zoude gevveeft
hebben,indien hy 'c gene, by hem gewonnen was, had-

S 3 de
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108 M E N T H E Y T
de wel koiinen bevvaicu , als dat hy groote dingen uyt-

gevoert heefr. Godt heeft daer-en.bové,feytXe«o/?/;ow,

om dat hv alles van buyten mofte befchermen, ende hec

gewelt af-keeren , groote ftoutigheyt aen de Mannen

gegeven . Maer aen beyde,gelijcke naerftighey t en ge-

heugenilTejop dat elck de feifde in ontfangen,cn uytge-

ven,volgens yders ampt zoude gebruycken. Dewijl dan

van de Nature felve de ampten fchijnen tuffché Vrouwt

ende Mangefcheyden , ende verdeelt te zijn; foo werc

het met groot recht de Mans niet wel geduydt , oock

volgens het oordeel van ^rijlotdes , dacfe haer met de

huy'f houdin5e moe ven, ofte moften haer felven,als een

hoopH4w«ew7, het fchorte-kleet over de broeck laten

binden. De gemehe philofooph feycdat al watter in huys

•te doen is > door de Vrouw moet beaiert werden, ende

dat fv daer alleen baes over is. Ende fulcx was eertijtsm
Efivpten door een wet vaftgeftelt , dat de Mans moften

beloven, alle dingébinnens huys te zullen laten blijven

aen den wille der Vrouwen . In fulcx weUe beftiet en

,

cn is de Vrouwen geen weynigh ecre gelegen . Daer-

om een vrouwe van Lacedemonien gevangen zijnde.ar.

fv gevraeght werdcwat fy konde, antwoorde, b en huys

wel regeren. Ende wy lefen in de H. Schnfture,dat als

Raüulcndc fijn huyiVrouw, haer dochter Sara. nae ha-

ren man Tobias Heten gaen , defe vermanipge haer rnede

gaven , dat fy 't huy fgefin van haren man wel zoude ga-

Op dêfen fm vertelden JofF^- Anna Schuiten ( weduwe

van d' heer ïohan Baecx , griffisr van des Konings leenen

in't fticht van Vtrecht,en groote-moeder van den hoog-

geleerden heere , M^- Gifbmus Lapfius van Wa.mn)

Satde prefident Vigliusvan:^uichm haren neve, plach

te fececn, dat al waer de vrouw regeerden,hct fpeck aen

den blek wiefle; als of op de huyf-houdioge der V^on-
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DER VROUWEN. 205,

wen, de overvloet nooifakelick mceftcn volgen. Waer
» op mede aen te mercken ftaec eé oude manier gebrus c-

!
kelick in'c hofvan de» Grave van Hollant , dat wanneer
deGraye, endeQravinne bcyde met haergevolgh in

een hofquamen , dat dan de Gravinne alles daer beliier-

de> ende dat het gefin van den Grave haer nergens mede
en bekroonden

.

5. Maer my dunckt,dat ick hier eenrge mv hoorcir
de ooren blafen > Dat de Mans op hooier dingen denc
kefl >ende derhalven de forge van de Hu^f houdinge d
Vrouwen iichtelick bevolen laten , als een werck nie

weerdigh om van haer gedaen te werden . Dan dat dt

Huyf-houdinge foo verachtelickë faeck niet en is, als de

fe luyden voorgeven, kan yemant Iichtelick verftaen,die

maer weetidat een Familye,o£te HuvfgefifTjis defontey-
ne ende oorfpronck van een i{epublijck, endc anders geen

' wit en heeft .als de ttellinge, vermeerdering , eh behou-
denis van de felvige. Soo dat de gemelte Xenophon oor-
deeltjeen Huvfgtfin alleen in'tgctdl te verfchelé van een
Bjpuhlijcky ofte Gemeene fake. Hnde ]ean Bodin (die hier

te lande geweeft is als gehevm-fchrijver van den Her-
togh van yJnjou) fchrijft daerom , dat de felfde Xerjophon

ende Arifiotths qualick van malkanderen gefchesden
hebben de regeringe van een huyfgefin , ende van' een
fladt. De eerlte gemeenfchap, feyt C/aro,is in't houvie-
lickfelve; daer na in de kinderen ; dan een huys, ende

:
alles gemeen . Ende dat is't beginfcl van een ftadt,9nde
als een zaeyeling van een Gemeene fake. Daer op vol-
gen de gefelfchappen van broeders , ende dan van nich-
ten endeneven, dewelcke, alfoofy ineen huys niet en
konnen wonen, foo vertreckenfy in andere, even-eens

!
?Ismen uyteenftadt, daer te veel voickis, eenigever-
fent in een nieuwe . Hier op volgen dan houwelicken

»

ende fwagetfchappé , endexlaer door wederom meerder

S 4 vrien-

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

30G28



iïü WTNEMENTHEYT
vrienden . Welcke voorc-fetting oorfpronck is van de

Gemcene faken . Ende by aldicn naen, gelijck F4è/'*^

wel gefe^c heeft, tot hethooghfte van eenigh dingen

niet wel en kan geraken , als door voorgaende beginfe-

len: indien een yders huys niet wel waergenomen wert,

hoe zal dan een ftadc , daer uyt beftaende , op de been

konnen blijvé Soo dat hier uyt volkomenthck bhjckt,

da- de Vrouwen,wiens neerftigheytde Huyf-houdmge

betrouwt wert , de gronden leggen van een welgeftelds

egeringe over de Gemeenc faken .
, .

magh een kloecks Vroutvgeen winft , of eer bejagen ,

Met eenighfwaergeditigh den rechter voor te dragen ;

magh een kjoecke Vrouw niet toonen haer verdam

Jn dienji van eenigh Prins , ofvan het Vaderlant

:

magh een kjoecke Vrouw om/onderlinge reden .

hliet dienen in de kerck., niet heerfcken in defleden

,

Kietfuten in den raet : noch vint een vhjtigh wijf

Jn menigh ander dingh een eerlicktijt-verdrijf

rioch wort haer even-wel vryJiof^enoughgelaten

Om niet een uvre tijts te dwalen achterJlraten

-

^l wiefigh hefigh hout ontrent het huyfgeftn ,

Oie vinter kleyn bepgh en grootefakpi in

.

Ghy iont , hefette vrouw , hier tijts genoegh befieden ,

Jndten ghy maer en milt u qwjten nae de reden

:

Etn moeder van het huys , die op haerfake» paji ,

Vint dickmaelgroote vreught , en wedergrooten lafi .

Ghy , met u weerde man , 7!jjt hier als hooge machten ,

^Is prtncen van het lant , laet uwe kjnders achten

Voor kidders van den Staet ; en doet er vorder by

Ve boden van het huys . fut daer u borgery .

Hoe mooghje , jonge vrouw , ufinnen latenfwteren ^

Hoe kpnje ledigh ^ijn ? ghy moet een rijckbefueren ,

G/;y moet een Vorftendom , een lant , eengamfchcn Staet

Behotdm vangevasr , en drat met eygen ract .

mm
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Ghy moet u menighmad dis ware rechters toonen ,

Nufirajfen na den eyfch , dangoede dienfien loonen ;

Hier nae den regel gaen , daer uyt een volle macht

Yet rechten datterfchort , al naje dienjitgh acht .

Hier moetjejlilgemor en miiyters beletten

,

Daer yemam metter daet uyt alle Staten[et ten

:

In*t kprtegroot bejlagh , oock^in het kjesne tptjck^t

Soo dat menfeggen magh ; Een huys een kpninghrijtk^.

6. Ende foo vemant luochte feggeni dac de Vrou-
wen pas tot de H uyf- houdinge bequaem zijn, ende niet

verder;daer op antwoorde ickjdatter by ons vele Vrou-
wen fonder haer huys te vergeten, neringe, ende koop-
manfchap doen , ende andere oock haer ih konden ende
wetenfchappen oeffenen. Laet maer de OefFeninge ko-
men by het verftant der Vrouwen, fy zullen tot alle din-

gen bequaem wefen. Sulcx blijckt uyt het gebruyck, en
de gewoonte van verfcheyde volckeren . De Egvpre-
naersjfeyt HiWy/w.gelijckfe van wegen lucht en water
van andere volckeren in nature verlcheyden zijn: foo

hebbenfy oock meeft al verfcheyde gebruycken ende
wetten. Want by haer gaen de Vrouwen ter beurs

i

doen nering, koopmanfchap, ende drijven alderley han-

deling . Daer-en-tegen houden haer de Mans by huvs

»

ende fitten en fpinnen > ende doen ander Vrouwen-
werck . De Mans dragtn de packen op ha?r hooft , dc
Vrouwen op haer fchouderen; De Mans miken al fit-

tende haer water , de Vrouwen al ftaende . H?t vvelck

niet alleen by de Egvpienaers de manier en plaghte we-
fen , maer oock by de Geloners, alwaer , gelijck C^mint
van Alexandr^en geuivght , de Vrouwen den acker b%u.

den, huyfen timmerden, ende al deden, dar op een and^r

plaets Mans werck was , ende in tegendeel de Mans
Vrouwen- werck. By de Gorgo^sw,volgens het fchrijven

van Diodorus Sicnlm, plachten mede de Vrouwen alleen

S j gemee-
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WTNEMENTHEYT
omeeoeampten te bedienen; ende de Mans maerde

luyf- houdinge te beforgen , en de Vrouwen onderda-

igh te zijn ; oock geen deel te hebbë aen den oorlogh»

>fte de regeringe . Ja onder de Sms , gelijck EpiphanitH

betuyght , is de nians het hair gevlecht » ende die fitten

t'huys by den haert vifch en rchuynié,ofte met yet dier-

gelijcks befigh: ende in tegendeel laten de Vrouwen

'c hair af-fcheren , zijn omgordelt met een Mans riem ^

ende doen al wat elders Mannen ampt is . Waer uyt

blijckt, dat niet de Nature> maer de Gewoonte» de

Vrouwen af- hout , om yet wel uvt te voeren

.

7. Maer genomen» dat 'tgene ick nu verhaelt heb-

be > felden gebeurt , ende tegen de gemeene gewoonte

der volckeren : laet ons genoegh zijn » dat fy meeft alle-

gader over-een komen om de Vrouwen de forge van de

Huyf- houdinge bevolen te laten> en daer door de macht

om het menfchelicke geflacht van begin aeniebeftie-

ren> ende als fvne volgende gedaente in te drucken.

Want wel te recht heeft de Pvthagorifche Diogmes ge-

fey t ) dat de Opvoedinge der kinderen was den grondt-

fteen van een gemeene fake. Even- eens gelijck een

w'ijngaert,die niet wel onderhouden en is, nimmermeer

goede druyven en draeght: foo en kan oockyemanti

die in fijn jonckhcyt forghlooflick op-gevoedt is , noyc

tot yet fraevs geraken . Daerom hadde Arijïippw eens

eentotte » ader feer aerdlgh: want gevraeght ziinde>Hoe

veel hy -oude begeren , om fijnen foon te onderwijfen >

ende c^t den anderen meende te veel van hem geeyfcht

te zjii > feggende, Voor dat geit zoude ick wel een flaef

Icfopen : gaf Ariflipptis dacr op voor antwcort > Dat hy

(ttn twee flaven zoude hebben; te weten fijnen foon,

ende die hv gekoft hadde. Dit felfde wertmede wel

terecht berifpt inde Megarmfes, ózi fy haer kinderen

leerden een flodderige fpaerfaemhey t , ende gierigheyt

,

om
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DER VROUWEN. nj
om in plaetfe van gefchickte kinderen>flaven re hebben,

Ende om de felvige oorfacck plagh de wijfe Socratu

dickwiU tefeggé , dat de gene, die alle vlijt ei)de moey-
teaenwenden, om haer kinderen groot goet nae te la-

ren > maer niet eens en letten, om haer vroom ende ver-

ftandigh te maken, even-eens doen» als die paerden

houden» ende haer ganifch niet en otfFenen, maer al-

leen veel voers geven . Want datfe daerdoor wel heelc

vette paerden krijgen , maer onbequaem tot eenigh ge-

bruyck. Dar alfoo roede een grooten misflagh begaen,

die voor haer kinderen vele goets by een fchrappen, en-

de de fclveveronachtfamen . Dcrhalven jfeydt hy , in-

dien yemant fijnen foon foo verre gebracht heeft, dat

hy veel weerdigh is , allaet hyhem vievnighnae, foo

heeft hy hem al veel gegeven , Dewijl dan foo veel ge-

legen is aen d'opvoedinge der kinderen , dat daer aen

niet alleen en hangt het welvaren van een huys, maer

van een gantfche B^epuhlijck^y ende dat fulcx Vrouwen
werck is : foo blijckt genoegh datfe geen kleyn ver-

ftant moeten hebben om fulcx wel uute voeren. Al-

foo lefen wy , hoe CorioUtuts op - ge voedt is van V
T V R I A , dat al'tgene, 't welck hy inde Gemeene
fake van Romen , 't zy binnen, ofte buyten, lofljck uvt-

rechte)altijt focht,ende fijn uyterfte beft dede,om 'tfelf-

de goec te doen vinden bydefe fijne moeder, ende op-

voedfter. Soois Cornelia geweeft over de op-

voedinge van de Gracchen , A v r e l i a van luliits

Cafar , A T T I A van den kevfer Auguftus > B i a n c a

daEftcy over GiovanniFranceJco , grave van Mirandola-»

ende hebben allegader Prii ^en van kinderen voort- ge-

bracht . Soo dat uy t die optreckinge der kinderen dick-

w ils te Gen is , wat moeder fy gehadt hebben . Plinitis

bedanckt oockin fekeren brief fijn huyfvrouws moey
Al I s p V L A 3 by haer opgevoede zijnde > dat de felvige

mee
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114 WTNEMEKTHEYT
mee woorden ende exempelen tot alle deught cndc öcr-

baerheyc van haer gcleyt was i ende datfe in haer huys

niet gefien en hadde , als *t gene heyligh was j en wcer-

digh om na te volgen

.

E V R Y D I c E 5 al was fy van lüyrien , ende een barbari-

fche Vrouw» even-wel om dacfe hare fonen zoude kon-

nenleeren» begaf haer (innen > nu al goet ouwers zijn-

de ï tot de geleerthey t . Wat forge dat de felfde aenge-

went heeft , om die wel te ondcrwijfen, blijckt uyt een

Griecx dicht » van haer de Mufm toe- geeygent

.

M A M x\i E A heefr haren foon den keyfer AUxandtr

.5<Dcm lang ende dickwils jn't gericht laten fitten» op

dat hy roet die ernftige dingen bekommert zijnde» af-

gecrocken zoude werden van de welluft

.

Blanca van Spaengi'en > moeder van Low«/«lX.
koning van Vrancrijck » heeft van kints been aen haren

foon foo op-getrocken > dat hy altijc voor had , liever te

fterven , als vet quaets aen te rechten. Ende de moeder»

feytden hiftory-lchrijver P^m/. Emiliusy die b> haer fel-

ven heyligh was > werde van den foon,als hy groot wer-

de>noch heyliger getnaeckt

.

De groote 5/o>';(4 , foon vinCtovarmi j^ttmdoU, uyt

het ftedeken Co//gW4, dieby-naede eerfteluyfter aen

den Italiaenfchen ooilogh gegeven heeft, hadde een

moeder EhsaPetracina ,een vrouw van

een hoogh gemoet . Sy vvas ftraf , ende haeftigh > maer

cerlick ende wonder vruchtbaer. Want fy heeft gebaert

II. kinderen , dewclcke fy , als tot den krijgh geboren,

foo opgevoet heeft, dat de felvigc move kleederen, lec-

keretcn, ende fachte bedden lichtelick verachteden »

masrgebruyckren een ftrenge manier van leven, om
door de fterckte van lichaem ende gemoet , de eere van

haer geflacht voor te ftaen, foo dat hier uyt blijckt wel

gefeyt te zijn vao den wijf-gerigen PUto , dat goede c^-
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voeding hec lichaem ende *c gemoec fchoonft ende beft

kan maken

.

lek zoude verfcheyde Prin9e(ren konnen by-brengcn

van onfen tijc , die haer mede lofFelick gequetcn hebben

in de opvoedinge der kinderen : maer ick zal hier alleen

tot exempel ftellen > die daer onlangs een klaer exempel

van geweeft is> Anna van Dmcmtrcktn , huyfvrouw van

lacoh de I. koning van Engelant : welckers wijfheyt, en-

de deughdcn volkomentlick blijcken in haer dochter

E L I s A B 1 T , een Prin9eflre begaeft met fonderling

verftant > geleertheyt , wijfheyt > ende godtfaligheydt»

waer in de Fortune niet en heeft konncn beletten, datfe

haer nichtede koninginne E l i s a b e t jhaer vaders

voorfaetjnictinalle uyt-muytende deughden gelijcken

zoude zijn . Soo dat fy wel te recht by fommige ge-

noemt wert > Tht Qucme ofwomen , and $hebefi of Quums .

De Koninginne van de Vrouwen, en de befte van de

Koninginnen, Op haer hoogh-gedachte moeder is

een graft-di(Jitgemaeckt, waer in haer deughden ver-

haelc werden > hetwelckwy daerom hier oockby zul-

len vougen

•

A Funtraü Oade tt^on the dtath

O F

ANNA PANARE1/A.

NOw Hymen change thy fafFron weedes

To roabe and habitYable :

For ioyfull thoughts , ufe funerall deedcs

Since nothing's firme or ftable <

This(alas) we
May read and fee

,

As ia a mappe ór printed table*
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Ic was not at tbc tifhe of yeare

Birds bid the Spring god- morrow 9

Kor when wc from the Summer cleare

Her warniih and pleafures borrouw

.

Nor whenfull fields

Ripe Autumne yeelds 9

That we are thus inuolu'd in forrow.

Bur when the barren earth denyes

Fruits to the reapers mowing

:

When Metcors mufter in the fkyes

And no faire fruits are growing 9

When winter cold»

Dry>fearc>andold>

His frozen fingers or*e the fire fits blowing

.

When the Simne fcants vs of his heat>

And Phahi tempees threateth:

When Boreasbiu^ring in his feat9

His frozen pineons beateth

;

fAndasaKing
Aboue the Spring»

The frefh and timely budds defeateth

.

In this grcat barrennefle were we
Our plenty nnade to fmother

:

But what might this rare iewell be f

A Saint , a Queenc 9 a Mocher >

An Htfler faire 9

A ludhh rare

;

Thefe dead , oh point mc out anothcr

!

Sauc Dehora, that'slikewife dead»

Faw'd for her countries freeing:

Butfhall we henceforth fee or readc

Offuchanotherbeing.
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Oh whatadeanh
Is now on earth

Thac heare none lives with thefe agreeing,

j Saba was wife , fo was our Qijcene»

I For beautie others fan^td

,

Some for their verti^ crown*d haue bccne*
And in large legends namcd •

g Wiio living fhall

I
Contendinall

1 With herj(alas)fhallbe butlhamed.

But fince our pras fes at their beft 1

Shorten fo fan e hermerit

,

Leavc her to her eternall reftt

A gloriousSainted fpirit

;

Forayetofing
Unto heavens King

Thanks , for thefe joyes (he doth inH^""

i Yet i't is adutythat we owe
To give our griefe exprcflior'

The greater that our for-owf^ g^^^ »

It (hevves the leffe/tanigreflion >

A lo/Te like -ftis

Tis not4 miCTe

That we chen leavc to all fucceflion

«

Skyes mourne her death in ftormie cloudes»

Seas weepe for her in brine

:

Thou earth that now her frailtie (hrcudesi

Lamenc though ihe be thine i

Onely reioyce

Heaven with . iwd voyce»

That you are now becomc her Ihiinc

«

Fot
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ti8 WTNEMENTHEYT
For this appeafd the Blazing ftarre >

Yet frefh in our memory >

ThatChriftendome bochnecre andfarra

Might teil itasaftory,

Great lowitfent

With an intent

Onely to get her to hewglory

.

8. Wt het gene tot noch toe gefeyt is» ende noch te

feggen ftaet,blijckt overvloedigh,dat de Vrouwen met

vcrltant, ende oordeel wel verfien zijn, ende datie grooc

>ngeliick hebben , die al haer redenen verachten , ende

^**gen I Ten is maer wijve-klap

.

>atr ^tjn verwaende mans die alle vrouivm lakjn ,

^'Hupen haer de deur ,
oockingerh^efakm ,

^ houdm voorgeral en enckel kjnder-praet

OoJ, dat een deftigh wijfop vafiegronden
raet .

:({jty,,^erwaende mans dit biijten aÜe reden

En mt. (g„ ,^y^ƒ^ j^^p alk dingen treden ,

Die uy. et\(ygenfin en aengenomen waen ,

wat L
VfQUj^ej-eyfgem acht en willen flaen .

Hier ^ijn (nae
>„v„ ingrijp)

geen k}eyne reden tegen ;

Jck.meyne dat de t .-»;^ o/»j meer behoort te wegen ,

Ukjneyne dat de vroni» te^dienfie van deman
OocJigroote dingenfelfs teng(A4e leyden kan ^

Men vim in menigh bouck^dat eertijtsvan de Vrouwen ,

Voor-al by wackervoilch^y niet weynigh ff gehouwen ,

En dat niet[onder vrucht ; men vint dat vrouwen raet

Heeft , ick^en weet niet wat , dat ons te boven gaet .

Sy vinden menighmaelgeweldigh kloeckefireken ,

Die met eenfnelle drift haer uyten monde braken ;

Sy vinden inder haejl een onverwachtenflagh ,

Die noyt vernuftigh hooft in wijfe bouckenfagh •

Siet my de Griecken aen ,fiet Dttytfen ende Eranftn

,

Die hthbtn alhmad , oockmidden in de landen ,

Oock
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Oock^in het krijghf-hdeyt de vrowven raetgevraeght ,

En op haergeejlighhreyneenftoutenjiaghgewaeght

,

Dariuf heeft befiaen , en niet teJynerfchande ,

Ti mengen vrouwen raet infaken van den lande
;

^fs Nero nieugekjoont hem nochgefeggen het ,

Hy dede wonder veel dat j^grippine net •

Jiipinianmfelfs heeft opentlickgeprtfen

Den raet doorfyngemaelfyn R^aden aengewefen

;

Hy , die de wettengaf , en heeft hem nietgefchaemt

Tegeven aen het rijc\een wet by haergeraemt .

Jn't korte mentgh huys is inder daet behouwen

%AUeendoor kloeck.beleyt en middel van de vrouwen
;

laefiet ! oockmenigh man ügroot infijn bedrijf ^

hliepuytfyn eygen hooft , maer om een deftigh wijf,

Derhalven dat de vermaningé der Vrouwen dickwils
^cernuc voorde mans zijn, gelijck Aurelius ViBor wt\
fchrijfc » zal ick nu mede met verfcheyde exempelen in

de groote gaen bewijfen

.

^Abraham de vader der geloovigcn , ende oorfpronck
} van foo veel volckeren , die foo grootcn gemeenfchap
' met Godt hadde j als van hem niet wel aengenomen en
I was den raet van fijn huyfvrouw Sara, vermanende
I dachyde dienftmaeght Agar^ met haren foon uytden
huys zoude doen , is terftont van Godc beftrafc , eude
geboden nae haer te luyfteren.

Ninus den eerften koning van Aflyricn (die feer gc-
prefen wert van de Griecfche hiftory-fchrijvers Berodo-
tm , ende Diodorw) en plagh niet te doen fonder S e m i-

RAMis fijne husfvrouw.
Cyrm de koning der PeriTen plagh mede alles met fijn

vrouw te overleggen , ende ten beroude hem nimmer-
meer, gelijck Elianut fchrijfc, als hy haren raet gevolghc
hadde

.

Van Egikïa fcyt de poëet Ovidius, dat fy is geweeft

T de
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tio Vv X A EMENTHEYT
de huyfvrouw ende den raedc van Numa , de tweede ko-

ning van Romen .
, . 1 U u

Dekeyfer ^ugnflus gebruycktCi oockm de hoogh-

wiehtighfte faken denraetvan fijn huyfvrouw Li via
•

vvaer door hy fijn aengeboren ftrafheyt, gthjck Semca

rprccckt,uyt-treckende,de barmhertigheyt aentrock:alsi

het aenmerckens wcerdigh exempel in 'c volgende ca-

pittel welzal uvtwijfen.
, r, r

De huyfvrouw van de prin^e Pythes, die gekeft heetc

ten tijde van den grootén koning Xerxes , werdt by Plu-

f^>c/;/// feer geprefé van wijfheyt endebeleeftheyt. Daer

waren eenige gout-mijnen in haer lant ontdeckt,daer de

mangrootcnnjckdom uythaelde, hetweickhemfor'

aenlockte, dathy al fijn volck daer aen te werck ftelde ,i

de een aen 't graven ,d' ander aen 'c opdragen, de derde

aen't fuyveren , foo dacter niet anders gedaen en werde,

ende alles verloren liep. AllTer nu veel volcx door ge-

breck omgekomen was, ende dat d* andere den moet

verloren gaven , foo zijnfe al te famen gekomen voor de

deur van Pvt/;«. ende hebben de Vrouw om vertroo-

ftin<»e gebeden. Daer op gaffv haer goede moet ;
ende

dede eeniee gout.fmeden,die fy beft betrouden, m haer

huvs komen , ende de felvige daer in fluytende heymc-

lick broot, fruyt , ende alderhande fpijfe, diefe wiU ,
dat

hv eeerne at , van gout maken. Pythes was doen by ge-

val van huvs . Dewelcke , als hy wederom gekomen

was , ende gaen eten wilde : foo het de vrouw een gou-

de tafel voor hem fetten , met geen eetbare fpijfe ,
maer

met goude wel voorfien . Als hy , in'c eerft verriiaeckc

, zijnde door de konfte de nature foo wel uy t-beeldende

,

nu cenoeeh van 't geficht hadde , ende wat om te eten

cvfchten f al wat hy begeerden, dede fy hem van goudc

aen-diflfcn . Hv ten leften geftoort werdende,ende leg-

gende, dathy honger hadde; foo gaf fy coc antwoor^y
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Wel ghy maeckt, dat wy hier alleen overvloet van heb-
ben, ende van andere dingen gebreck . Want alle kon-
ften,alle ambachten , al vvatter placht gedaen te wei deni
ftaet nu ftii. Niemant en bout den acker,niemant zaeyt,
niemant plant;wy cn doen niet als na het gouchet weick
dus onnut is,geftadigh graven,ende brengen alle de bor-
gers daer door tot groote armoede ende verdriet. Defe
reden bevveeghden Pytbcs , ende al en fchcyden hy niet
geheel uyt het graven , foo liet hy hem even- wel hier
toe genougen met het vijfde deel van de borgerye, ende
d'anderdede hy haer werck doen , den acker bouwen

,

ende hare ambachten oefFenen. Soo dat defe Vrouw
door haer kloeck beleyt de Borgers van die flaverflye

verlofte,ende alles weder in goeden doen bracht

.

By-nae op de fclfde maniere heeft Pa vlina Plo-
TiNA door haren wijfen raedt de eere van den keyfer
Tratantis vermeerdert. Want als fijn Ontfangers de Lan-
den dapper quelden, ende befchatten, foo dat een onder
haer al de rijckfte wel dorfde af-vragen , Wat hét ghy .«*

Van tvaer hcbtghy't Ende , Langht kcr, datghy daer hek

:

foo heeft fy daer over haren man beftrafc , ende gefeyt

,

dat hy roet fulcken volck fijn eer qualick in-leyde, ende
dat hy door gierigheyt in ee-n quaden naem quam. Waer
door de Keyfer foo verandert werde , dat hy die onbc-
hoorlickefchatiingen daernae vervloeckende , dege-
meene geit-kift eé Milt noemde,om dat>als die groeyt i

alle d'ander leden mager welfden

.

Ataulphus koning der Gotthenjiadde voor, Romen,
van hem ingenomen,tot de gront toe om te vverpen,en-
de op een ander plaets weder een ftadt te bouwen , ende
die Gotthia in plaets van i{pma te noemen , ende de be-
naminge van Keyfer ende Auguftus te nier doende , die
van Ataulphiis op de nakomelingen te doen komë. Maer
hy is wel haeft door fijn huvfvrouw van finnen verandert

T * ce-
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^^^ WTNEMENTHEYT
ceworden,endc het beleyt van P l a c i d i a heefc foo

veel by hem gevordert, dat hy in korten tijt geen vyant,

maer vrient, geen omwerper, raaer oprechter van de

ftadc genoemt is geweeft .
'

R eynier de twee-en-feftighfie koning van Denemerc-

ken ftelden foo grooten rouw in de doot van fijnen ver-

flagen foon , dat hy vaft voornemende om van droef-

heytte fterven, (ijnlichaem in't bedde neder- ftorten.

Den welcken fijn huyfvrouw , mans moet te boven

gaende, naedat fy hem fijn kleynhertighevt verweten

hadde , met deftige vertrooftingen gefterckt heeft, en-

de fijn gemoet van de droefhevt aftreckende,heeft hem

aen.gemaent om de wapenen te gebruycken,feggende,

Dat emvrome vader beter paflen de bloedige afch van Jijnen

foon met den degen , als met tranen teboeten . op welcke ver-

maninge de Koning , den rouw afgeleyt hebbende,rarn

fijne vervallen-kloeckmoedigheyt weder op , en kreegH

den vyant , die fijnen foon omgebracht hadde > ten eer-

fteninfijngewelt. c j
Maer lang te voren feyde Uerodes by Egefippusydit

GLAPHYRA,de huyfvrouw van fijnen foon jilexander,

met weynigh de gebreken van haren man en verbeterde:

ende by aldien fy quam te fterven,dat hy dan een bedor-

ven man zoude zijn

.

Ukhebb' eenfoete vont op ditgevalgekfen ,

Bnftet ! datyemant weet kanyder dienfiighwefen;

Daer was eenfeker man , gamfch veerdigh tottejptjt.

En (dat hetfltmjie was) het duerde langen tijt

:

Em diegeen kennis had vanfyn onfoete k^ren ,

Ew k?»de by den menfch alsgeenen tijt geduren ;

Syn wijj des niet-te-min mifprees hem nimmermeer ,

Maer (wie hem tegen was) verhiefhem wonder[eer .

BegYont dient aengemerckt • De man van [warefaken

B/wijlen los gefielt ,
namfondtrlingh vermaken
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DER VROUWEN.
Ti dichten tenigh vms ; dit tvas htm groote lufl ,

En yfchoon hy tvoi beroert , hy vont hem dangerufl

Ue vlijt

km

1^

hiierop wiji defe vroutv met alle vlijt te letten^

E»> na de tijtgedrough , hatr dingen aen tefetten;

Des ,fchoon hy menighmael ontjlack^elijck^eenvUm .

Hy tvert ydoor haer beleyt ,ƒïo mach, gelijck^ een lam .

Sy tvifi in ditgrjal een rijmtjen in te brengen ,

Sy tvijl vanjionden aen in haren praet te mengen

Een lied , ofkluchtigh dicht , by hem wel eergemdtcki «

Ewfiet y daer tvas de man als aen het hert geraeck} ;

Het onweer wofgedaen , hy kreegh een ander wefen ,

Daer quamgelijckjenfonhem in het breyngerefen ,

Enfcheen door al het huys . Ew fiet , op defengront

Soo wafl dat al het huys ingoeden vredeJhnt

.

Maer daer dagelickfche exempelé genoegh zijn» wat

behouft men daer oude uytde Hiftoryen te halen ^ Siec

men niet alle daegh vele mans > van de welcke men, foo

lange fy gctrout waren , gantfch niet en hoorden , endc

foo dra de Vrouw haer afgenomë iS)alle mans fpot wer-

den ^ Een vaft teycken dat die Vrouwen haer gebreken

ofte bedecktofte verbetert hcbbé. Dit verftont de Ro-
meyn feer wel>als hy in fekeren briefCicero geluck

wenfcht over 't houwelick van fijn dochter T v l l i a
met Dolabeïla , voorwaer eê goet man. Want ick>fchrijfc

hy I ben van die meeninge . En die ander dingen, in de

welcke hy fijn felvé noch niet fecr nut geweeft en iS)Zijn

nu met de jaren verloopen, ende ick en twijffel niet , in-

diendernoch wat over-geblevê is, of hetfelve zal door

de wijfheyt van uwe dochter,wel wech genome werdê.

Waer uyt bli jckti dat de gebreken van de mans dickwils

genefen werden» door het wijs beleyt der Vrouwen; hec

welck oock van alle tijden ondervonden is. Ick zoude»

feyt S^Chryfoflomus , konnen by-brengen reel ftraffe en-

de ftuyrfchemans) die door haer vrouwen> vriendelick

T 3 eii-
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214 WTNEMENTHEYT
ende beleeft gcmaeckc zijn. Soo datter niet krachtige -

en isials een goede Vrouw,om den man te onderwijfetii

al 'c gene fy begeert : en hy en zal foo vlijtigh niet hoo-

ren na fijn vrienden , meefters , ofte overhey t y als na Gj'n

Vrouwjdie hem ten befte ract.Want de vermaninge van

een Huyf- vrouw heeft eenigh vermaeck by haer,dev\ ijl

fy hem lief heeft » die fy raet . Daerom is ons fpreeck-

woort goeti Dm de l^rouiv de boter (lacht, die alle ding verbe-

urt. Soodanigh is een wijfe th verftandige Vrouw> de-

vvelckcgelijckde Wijfe-manfeyt,van dé Heere komt:

rot klaer bewijs , dat de Wijfheyt een nootfakelicke

üeiight in de Vrouwe is>eii oock by haer gevondé wert.

Soo dat de Griecfche Anacreon meerder na dé Poètifche

geeft j als na de waerhey t defe verffen gcfchreven heeft

:

De Stier ü metten horen ,

Den Arent , fnelmgaeuio ,

Ij mette vluchtgeboren ,

De Leetiwe mette l^atmv *

Ven Hond ff als ten wachte .

De Wolften roofgemaecl^t ,

De Kjtttenjïen by nacbte ;

De loofe Kjaene waeckt .

Benyder van de Dieren ,

Tot aen de kleynfie Spin

Tot aen de mmfle Pieren ,

Heeft eenigh wonder in

»

'Tgaet anders niette Menjchen ,

E« onder Vrowv" en Man ,

DeMan heeft toat hy tvenfchen

En Godt verfoecken kan .

Ve Man h van verjïande

Van oordeel krachiigh rijck.:

Ve Vroume , t'harerfchande ,

En was noytfynsgelijcf^.

Het
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Het X. Capittel.

1. Dat de BorgerlickelVijjl'iejt de Vromvennietmwder toe en

kpmt , aU de Mans .

z. Vat de redenen daer tegen van Lipfm, ende de Poliiiken,

ongegront ^ijn .

5. Ongelijckegeltjekenff vaneen reger'mge in SardanapaltUyCndc

Semiramis , koning , ende koninginnevan Afiyriin .

4. Met watgamigheytfy Ninus het rijck^ontnani .

5 . Benige gauivepreken der Vrou ven .

6. Goeden endegehicijgen raet van Liviaaen Jugufiusgegevé.

7. Dat de keyfer luj^inimts metfijn Vroi^plagh te beraetflagc .

S. Dat Mefa Variaeen B^aetf-heersampt hekjeede, Maltraver-

fa raet gevraeght werde .

9. Dat de Vmuve eertijts by algemeene raetflagen plegégeroepen

H werden , by die van Lacedemonyen , Athenen , Duytfchen ,

GaÜi , ende andere
;
fulcx van Plato oockgoet gevonden,

1 0. Der Vrouwen Kjchtveerdigheyt , met exempelen hevepght »

1 I . M// mede van Getrouivigheyt .

1 2. Bermhertigheyt

»

1 3 . Matigheyt .

1 4. KJoeckptoedigheyt .

} 5. V»rfiandigheyt om een T(epuhlijck,te regeren , ende geivoonte

by verfcheyde voUkeren om over Landen ende Steden het hoo»

gegebiet te hebben .

V Apulat hic toto laudatiis Lipfius xvo >

Dum folio nullas vult fupereffe nurus

,

Devius errafti > bone vir, nimiumq\ie Philippost

Auftriacamque ftudes demeruiffe domum >

Hifaciunttibijuraduces. Vixnomineiangis

Illam 1 qiix Mauros exuit sere > deam

;

Edomitumque übi dedit aflilüfie profundum >

Cum meifus, fparfaclafle, nataret Iber.

T 4 An-
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Anglia i nos magnam potius celebram us Elifam •

Hzc mihi ; prse cunclis regibus > una placet

.

Hacc pia quid valeat Rectrix docet . Haec nifi , Leftofj

Sufficit ) in reliquura lumina fle(5te gregem

.

Ipfe fuas Caefar % confulta conjuge » leges

Edidit , imperiis compofuitque fuis

.

ISfon uni lex ifta plagx eft . qua volveris orbem i

Iftius quondam faemina juris erac

.

Poffideant jam rcgna viri , pellantque maritas >

Non minnet fexus vis inhpnora decus >

Regnandi hic proprias modö dic mulieribus artes •

Atque hodie ignaiüm tot miferere Ducum

.

DE hwf{in t'faem-^evoeght , en nevens ten heteorptn

ZJjn huyrten eerfigermji en ongejlote dorpen ,

Cfvlecl{en , ƒ00 men fevt , die eyndigh hant xoor hant

Met heckens :^ijn bekleet , met hagen dicht beplant .

Ve muyren ^ijngevolght , en laetfimael aerde wallen»

Die nu de l^onjie keurt voor't alderbeji van allen

,

Dit ;^jn de Steden nu , die menige tefaem

Hier voeren van een Prins , daer van een Graefde naem 1

tJier Ksninghrtjcken :{tjny daer Kjyferdommen bieten

N4 datfe :(ijngefielt , en na de beurfenfchieten

,

Een rijckjM anders niet , als een verfamelingh

Van huvfen , vaft ge^nocht , gefloten in een ringb •

beleyt dat hier behoeft , en noodigh is tewefen

Isgeen , dan datterflut in huyfen m geprefen .

Daer hadde Vrouw haer deel , benevens haren man ,

Die hier oockhareplaets met eer bekleeden l{an .

Jiet hofis maer een huys , wiens hoogh-gedueht vermogen

Wert lichter inder daet als in den fchijn bewogen .

Denlaft tf nietJoofwaer, gelijcl{fe wert gelooft

;

Want niemant metƒ/n wil en werter afberooft .

Een yder foecl^t al meer . wie kan men oyt verfaden

%Al klitgh tenyder vorjl de Wtrelts- klooi te laden !*

Ia
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Ja die het al verwon , tn meejï de landen had ,

En woi noch niet geruft , en wierde nimmerfat •

Her M maer opgeraept om luyden te verfchricks^

Datftaten packen :(ijn daer menfchen in verflickjm .

Die hoogh ^ijn maken 't diets , op dat een yder een

Syn hooft verhelen fou en duyckpi in' t gemeen .

5y houden lieverfelfs diefmakelickefoppen ,

IVt vreefe dat men haerfou komen uyt tefchoppen .

Dat ff de Vrouw gefchiet , die nu is afgekeurt

,

En licht noch overlangh niet krijgen fal de beurt

,

l-laer wert te kprtgedaen • en die het anders drijven

XJjn op de mans verfot , en haten maer de wijven .

fVat hoeft men meer bewijs f de daet die heeft betoont

Hoe datter menigh wtjfmet eere waigekroont ,

Hoe datter menigh wijf defcepters heeft befeten ,

En boven al de mans aen harenftaetgequeten ,

Hoe datter menigh wijfbequame wetten wees ,

Hierfouten heeft geftraft , daer weder deughden prees .

'K en dichte verder niet
j
mijn Vrientfal u verhalen

^l dat ickjhier verfwijgh uyt vreefe van te dwalen ,

Van al te langh te i^ijn , ickjbreke liever af.

Enfegge met een woort > de Vrouwe voeghtdeftaf,

('•)

MAer gelij'ck de Mans de gemelte Huyflicke wijf-

hey t de Vrouwen niet ongeerne toe en ft3ê,indien

fy blijft binnen de palen van de Huyf-houdinge: foo en

willen fy de felvige gantfch niet aen-nemen tot de Wijf-

heyt over Borgerlicke ofte Oorloghs faken. Want het

is Mans werck>feytde wijf-gerige PlatOyCen Cemeenc

fake wel te regeren > ende Vrouws > een Huys

.

I. Dit gevoelen wert by alle Politikjn gantfch vaft en

voor onwederleggelick gehouden; wekkers redené wy
kortelick uyt de Lovenfche , ende Levdfche profelTor

JufltH LipfiutiZüllca voorftellen , ende beantwoorden.

T J
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j5 De Man , feyt hy, is tot de deughr> ende tot de re*

j> geringe g^^£n> van gemoet> lichacm>ftem,ge(icht,

- ftercker; ^Hpie men meerder eer, ofte ontfagh toe-

draeght. In eert Vrouw is't al licht,ende flapj 'cwelck

meerder liefde, als eerbiedinge verweckt. Sy zijn van

naturen meer vreefachtigh, als te vreefen: foo dat hier

„ geen ontfagh en valt. In een Man is mede wijfheyt en-

„de ftantvaftigheyi: maer inhaerargheytofteloofheyr»

5j oock fwackhevt van oordeeI,ende in haer bedenckin-

,5 gen , ende raet'flagen ongeftadigheyt . Sy veranderen

5j feven-mael op eenen dagh. Haer gemoec ftijght oock

5, felden tot hooge , ende deftige dingen : maer zijn

5, meeftendeel belabbert met ydele , ende flechte forgh,

5j ende derhalven niet bequaem tot den fcepter , ofte de

3, regeringe , Mede de twee voornaemfte Deughden

5, van een Prin^e , te weten , Rechtvaerdigheyt , ende

„ Trouwe , zijn niet vaft by haer. Niet de eerfte , om
„ datfe haeft verfet,ende tot raedeli)den beweeght wer-

5, den; fy geven feer lichtelickde gunft,ende genegent-

5, heyt wat toe . Niet de ander , om datfe veranderlick

3 , van geeft zijn , ende draeyen als de wint . Daer en is

5, oock geen Bermhertigheyt by, als men zoude mee-

5, nen : ende dat vriendelick wcfen,en weet ick niet hoe

„ dickwils een wreet ende wraeckgierigh gemoet be-

„ deckt . Wat zal ick feggen van de Dertelheyt , ende

5, Overdaet: wy weten dat fy beyde defe gebreken on-

„ derworpen zijn, ende eer ende goet ten beften geven,

„ infonderhey t als fy haec eygen meefter zijn, ende gee-

3, nen toom en hebben , die haer inhout

.

Defe dingen, al fchijnenfeby fommige, tenecrften

aenfien, eenigeu fchijn van waerheytte hebben, foo

konncn fy even-wei lichtelick wederleyt werden.Voor

niemant, feyt de wijfe Semca , is de Deught opgefloten,

fy neenK een ycgelick asn . Sy en vsrkicft noch gevoe-

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

30G28



DER VROUWEN. "9
len, noch geflacht. Dewijl dan, gelijck wy gefien heb-

ben , aen de Vrouw de regeringe van 'c Hp>T- gefin ge-

laten wert , waerom oock niet van een Wmeene fake

»

dewelcke met de Huyf-houdinge groote gemeenfchap

heeft . Want detorge van eyge dingen , gelijck Socra-

us fpreeckt by Xmopïow,v€|(c hilt alken in de menighte

van de regering van een RepuhltjcX; dan in andere dingen

zijnfe gelijck. Maer dat niet allcxn de Mans tot de

Deught , oft de Regeringe ( 'twelck Lipfius drijft )
ge-

boren en zijn, betoonen ontelbare, die w y t'fijner plaet-

fche zullen by-brengen, exempelen van uytnemendfc

deughden,ende geluckige regering, waer inne de Mans

van de Vrouwen verre overtreft zijn

.

3 . Want met eenderhande macht , ende in een rijcki

befteldeS e m i r. a m i s^een Vrouw zijride,een vloot

ter zee , een leger te lande j boude dc gróote ftadt van

Babylonyen
;
om-gevaren hebbende de roodeZce, over-

wan de Moren ende Arabiers: Sardanapalus , een mans-

perfoon geboren zijnde > fat t'huvs met de beenen om
hoogh fijde en fpon ,midden onder fijn hoeren. Ja defe

Semiramff heeft noch na haer doot met de Mans gebre-

ken de fpot gefteké. Want fy liet op haer grafc fchrijvé

:

Indien eenigh Ks>nmggdt van nooden haddtjie mocht ditgraft

op dom , ende nemenfoo veel als hy wilde. De koning Darius

daer nae dat fiende, dede het openen : dan en vondc daer

geen geit i maer een ander fchrift op defe fin : Indien ghy

geen qitaet menfch geweefl en waert, ende onverfadelick^in^t geit ,

ghy en ::^oudt de kjjUn der dooden niet overvallen hebhen .

4. Defelfde heeft oock wel getoont, dacfe niet flap-

per en was als N/n«;,diefe
(
gelijck men in eenige Griec-

fcheHiftorven leeft) het leven ende de kroon met een

loofcn vondc benomen heeft , daer fy te voren maer een

gemeene dienft-maeght en was. Als haer de koning N/-

nus eens bv geval w'as komen te fien , betrockeo zijnde
' ^ door
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door haer fchoonheyt , ende aerdighevt> werde terflont

heel op haq: veriieft . Sy fulcx toeftaende > werde hem
allencxkens foa verde meefter , datter geen dingen foo

groot en was y het welck Semiramn van den Koning niet

cndorft e^fiTchen, ofte den Koning Haerdorft weyge-
ren. Derhalven aKTe eens h|^en praet te pas brachtidat-

ter een faeck was die fy wel zoude wenfchen ; ende de

Koning haer geboo(Jt> fulcx vry uyt te feggen: lek zou-

de wel willen , feyde fy , dat ghy mijn toeliet > dat ick

maer eenen dagh in uwen throon mocht fitten> en recht

doen; en dat al 'tvolck my dien geheelen dagh) gelijck*

feu doen I mochten gehoorfaem wcfcn. De Koning

loeghi ende ftonthaer verfoeck toe. Terftontwert

openbaer verkondighti dat een yegelick op dien dagh

alle geboden van Stmiramü zoude nakomen • want dac

het den Koning alfoo beliefde

.

DaiYfit het loofe wïjfingroote pracht verhevtn ,

En vanght allencxen aen een kleyngebodt tegeven ,

Tot proufvan haer gefagh . Eenyder jiaet hereyt

En doet ingrooten ernfl , al toat me-vrouwefeyt .

Sy ) mitfe nu hevint hetfiuck^alfoogelegen ,

Dat yderfigh vertoont tot haren wil genegen ,

Spreeckt met een hellefiem , Grijpt my daer Ninut aen •

Het woort is nau volendt , defal^e tvdf gedaen

.

Sy weder op een nieu ,
* T/j , roept^e , hintƒm handen •

Eer dat haer tongefwtjght , de Vorfi h in de banden

.

Kjiap , weder ^jlaei hem doot . En even mettet woort >

Kien weet nietwattetü , en Ninus n vermoort .

Stiljvriendeny'tif genoegh, g^en menfch en houft te(chromen»

Uk^heh het gantfche rijc\in mijn hefchutgenomen ;

Siet hier een rechter-hant diefcepters voeren kan •

De kroon pajï aen de Vrouwfoo wel als eenigh man •

Sy fprack,noch dit en dat
, /y wifietfoo te weven ,

Datfy het kpni»ghrijckptbielt batrgantfibtUvtn ,

En
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En liet noch hoven dien de kroon aen haergejlacht

;

Enfut i des ouden vorfi en wen niet meergedacht .

lek en wil defe daet niec prijfen: maer breng dit alleen

by, dit Semiramtf een vrouw zijnde , meerder gauwig-

heyt» eü beleyt gehadt heeft, als de koning N/ww ^ endc

datjal was fy van fobere gelegenthcy t,wel na dé hoogh-

ften ftaet derft dencken , ende haer felven oock daer

coe brengen

.

5 . Dit wrcede zullen wy vervolgë,met aengenaroer

aerdige treken, daer der Vrouwen geeft uyt tefienis.

PoLYCLEA, ende haer broeder Eattu , waren bes de uyt

het geflachc van Hercules. Daer was onder haer een voor-

fegginge , dat de eerfte , die van dat gellacht, over de ri-

viere Achelous lant zoude rake, meefter van de ftadt zou-

de wefen. Als nu het leger over de rivier zoude treckc,

foo bewon Polyclea haren voet, feggende, die van onde-

ren gequetft {fi zijn . Derhalven verfocht fy haer broe-

der , om van hem over deriviere gedragen te werden

.

Hy geen ander achter dencken hebbendelende willende

fijn fufter vrientfchap doê,gaf Gjnéfchilt aen fijn wapen-

drager; ende Polyclea op fijn fchouderé fchortendejging

daer mede door de rivier. Ende als hy den oever ge-

naeckte, fprongfe voor uyt, en haer omkeerende na den

broeder, leyde fy; Volgens de voor-fègginge, komt hec

rijck my toe ; want ick ben de eerfte op't lanr getreden

.

Eatus merftkende, dat hy bedrogen was, en nam het niet

qualick ; maer hem over die gauwighevt verblijdende

,

trouden haer (gelijckin Griecken-Iandt gebruyckelick

was) tot fijn huyfvrouw, regeerden alfoo te famen, endc

wonnen cenen loon Thejlalus . nae den wekken fy oock

de ftadt Thefialyen deden noemen

.

Cratesipolis, willende feker ftadt , diefe in haer

macht hadde , aen Ptolomem overgeven , als de Krijghf-

knechccn feyden,dattcr meer volck van doen was om dc

fclf-
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fclfde te bewaren ï fooheeftfei prijfende haer getrou-

wighevt, ende feggende > dat fy haer mede-gcfellen van

Sicyone zoude ontbieden y om de ftadt foo veel te beter

te befchermen > in't openbacr daer nae toe volck gefon-

dcn , ende in*c hcymelick nae Ptolomet4s, ende heeft fijn

Krijghs- knechten, by nacht rreckende » als ofte het van

Sicyone qazmt ingenomen > ende foo is F^o/omfw tegen

danck van de gencidiedaer tot bewaringe !agen,meefter

van de ftadt geworden

.

y Als Phidias , de vermaerftc beeld-houwer , was ver-
' lieftopPHRYNE 5 endefchonckaen defelfde het kon-

ftighfte dat hy in fifn huys hadde ; cnde,hy felve niet en

begeerden te feggen i welck dat was > foo is fy daer mee
defc behendighcYt>aengekomen. Sy Het haren knecht

onverfiens komen boodtfchappeni dat de winckel van

Phidias in brandt ftont, ende datter al een groot deel tot

kolen levde> maer even-wel noch niet ^ wrbrandten

was. Phidias fcer verflagen zijnde riep»Al mijnen arbey

t

is verloré,indien mijnen Satyr Cupido van de vlam niet

gefpaert en zijn . Daer op gaf Phryne hem goede moer$

ende feyde» datter geen ongeluck gebeurt en was, dat fy

hem mét bedrogh had willen dwingé, om te bekennen»

wat hy uy t alle fijn konft, voor het befte oordeelde. En-

de alfoo verkoos fy voor haer het beeldt van Cupido,

/ Die Moeder, was mede gauw van verftant, de welc-

kc fiende, dat haer kint voor in de venfter gekropé was»

ende in groot gevaer om te vallen » niet onvporfichtigh

en fchreeuden, maer toonende haer borften, het weder-

om te rugge dede komen

.

Een Vrouw hoe-wel niet edel van geflacht» toonde

een edel hert in't lijf te hebben , als fy niet en begeerde

een groot houwelick meteen ondanckbaer aen te gaeh.

I{plando d'Aragona natuerlicke broeder van FrederickMo-

ning vanSijylien , in een fcheep-ftrijt gevangen zijnde,
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alfoo de broeder meende dat hy hem niet wel gequeten

hadde , liet hem fitten . Daer was doen in de ftadt van

JWc/ij«4,een (eer rijcke JoflFrouw,met name Ca m i o l a

TvRiNG A , de weicke verftaende, de fware gevanckp-

niffe , die B^olando by de Fran9oirchen hadde » dochte t

dat de Fortune haer de wegh baende, om te hopen op

een houwelick van Konincxbloet. Derhalven aen hem

fendende)ende door gemachtighde het felve fluytende»

werdé hy door Camiola geloft voor twee duyfenr ongen

gout . B^olando te Mejlina komende ontkenden de be-

lofte, hy zijnde van Koninglick geflacht , de felve als te

gering verfmadende , De Joffrouw met reden onttelt

zijnde overwint hem voor 't gerecht . Derhalven ge-

dwongen zijnde verfchijnt in openbare vergadetinge

om haer te trouwen. Maer Camiola na dat hare eere vol-

daenwas, haer kecrende nac Jlp^'»"^*^ » verhalende haer

vrientfchap, ende daer tegen fijne onbefchaemdeon-

danckbaerheyt in't breken van fijn belof(e>feyde opent-

lickjdat fy niet en begeerde te trouwe met foo een vuy-

hck I ende begaf haer in een Kloofter

.

Hier uyt kan dan genoegh blijcken , dat in de Vrou-

wen, gelijckL//)/ïwfeyde, geen fwackheyt en is van

Oordeel: maer dat oock die Wijlheyt, (fulcxeygent-

lick ons wit hier raeckt) dewelcke beltaet in Politik.^

deughtjde treffelickfte,feyt PlutarchusAicv een menfch

coe kan geraken , haer woonplaets by de Vrouwen yer-

kieft i zal ick nu gaen bewijfen . Voorwaer, wieilfer

oyt onder alle Keyfers, ofte Koningen treffelicker ge-

weeft in de borgerlicke wijlheyt ? wie verftandiger in'c

regeren als Augujltn Defe plagh even.wel in de aldcr-

gewichtighfte faken met fijn huyfvrouw Livia tebe-

raetflagen,ende haren raet geluckelick te volgen. Wasr

van ick een aennïerckens-weerdigh exempel i in place-

fche van velen , zal bv brengen . Op fekcreu tijc waren
' den
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denkeyfer jlugufius heymelicke lagen gclcyt» van de

weicke het voornaemfte beley t was bv Corntlius Cinna

de Groote, geborê van eé dochter van Pompeius de Groott:

cnde dit uyt-gekomen zijnde ,foo Ront*Augufius[eQt

bedut> niet wetende hoe hy*tbeft aenleggen zoude .

Want hy en wilde haer niet doen ombrengen > alfoo hy

fagh, dat het met veel te dooden , niet een hair te veyli-

ger voor hem en was; noch oock ongeftraft laten gaen,

om deftoutigheyt van andere daer doorniet te lichter

tegen hem te verwecken. Als hy aldus in twijffel ftonr»

cnde dagh en nacht hier over bekommert was/oo heefc

hem Livia eens gevraeght > wat dat hem foo fonder fla-

5> pen hiel . Wie zoude, fprack Augu^us, eenige lijt ge-

5> ruft I ende onbekommert konnen wefen , die foo veel

3j vyanden heeft , dien den ecnen terftont op den ande-

5, ren lagen leytï Siet ghy niet hoe vele daiter my foec-

55 ken van rijck ende leven te berooven, die niet eens

5, door de ftraflfen verfchrickt en werdeni maer in tegen-

5, deel op het exempel van de gene , die geftraft zijn > al

3) of die wat fraeys acngerecht hadden,foecken mede te

tterven ^ Weicke woorden Livia gehoort hebbende »

3, feyde fy : Dat men nac u leven ftaet> en is niet wonder

5, nochvremt, voor een > die foo veel doet i gelijckin

3, een groot rijck > ende vele vertoornt. Want het is on-

„ mogelick» dat een Prins het alle man te pas make; en-

3, de dat , al regeerde hy noch foo rechtvaerdigh» even-

wel hy niet den haet van velen op den hals zoude ha-

3, len ; doordien het meefte deel van de Menfchen het

5, onrecht voor 't recht ftelt , welckers begeerlickheyt

niet te verfaden en is . Nu oock onder de gene , die

5, deughdelick zijn, ftaen fommige na vele ende hooge

5, faken > daer toe fy niet en konnen geraken , fommige

5, belgen haer dat fy achter andere geftelt werden ; der-

„ halven beloven fy haer beyde qualick van den Prins

;
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55 van de welcke hem niet goets en ftaet te verwachten;

5j ende meerder van de ^ene i die niet op u > haer oogh
hebben, roaer op het Prinfchap . Want borger zi)nde

55 en zoude u niemant> ofte hy moft van u verongelijckc

55 wefcn, yet quaets wille doen : maer na het Prinfchap,

55 ende 'ihoogh gebiedt wert meerder van de machtige,

55 als de flechce geftaen . Het welck al is't onrechiveer-

55 digh , ende onwijflick van die luyden gt daen , foo is'c

55 nochtans onder andere gebreke by de (elfde > ende het

,5 en kan haer noch met vermaningen , nochte met ge-

55 welt benomen werden; dewijl geene wet>noch geen-

55 derley vreefe meerder en verm3gh> als *t gene van na-

,5 turen aengcboren is . Dit met u felven wel ovei leg-

5jgende» en weeft foo fe er niet vergramt over de mif-

,5 daet van een ander ) maer Iet naeu om u felven> ende u

5, rijck wel te bewaren , op dat wy dat niet met ftrenge-

55 lick te ftraffen,m3cr met wel gade te flaen, feker hou-

den > ende befchermen . Waer op jiugufius antwoorde:

5)My en is voorwaeri Vrouwe, niet onbewuft, dac

„ oock andere groote dingen van nijt , efide lagen niec

5, bevrijtenzijn: maer infonderheyc het hooghftc ge-

,5 biedt : ende een Prins zoude de onfterfFelicke Goden

5, gelijck wefen,indié hy niet met meerder forge)moey-

5, te , ende bekommeringen , als byfondere borgers>be-

5, laden was. Maer my quelt voornamentlick, dat fulcx

alfoo nootfakelick gefchiet > ende dat daer tegen geen

„ middel en kan bedacht werden. Dewijlder altijt zijn,

feyde Livia, die qiialick willen, laten wy ons van de

5, felfde wachten. Wy hebben vele krijghf-luyden,ftelc

fommige tegen den vyant j fommige tot u wacht» om
ons buyten ende binnen te befchermen . Daer op gaf

^ugufius wederom antwoort : Dat vele van haerey-

55gen volckdickwils omgebracht zijn , en behoufick

» niet wijdt- loopieh te verhalen. Want dat is onder an-

V » de.

i
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5) defe het fwaerfte in een Rijck > dat wy niet alleeri) ge»

jjlijckd'ander luydt:n> voor vyanden en behouventc

3, vreefen, maer oock voor de vrienden ialfoo men inder

5, daec bevint, darter meer door de felvige, als door

5, openbare vyanden omgebracht werden . Want fv zijn

5, daghendenacht byonsi als wv ontklcet leggen en

jjflapen, ofte op in ons kamer zijn, fv dienen ons over

3, tafel : tegen de vyanden, kan men de vrienden ftelieni

3, maer tegen defe en is geen hulpe . Soo dat de eenig-

5> heyt ons alti jc befvvaerlick is > ende oock de veelte der

3> Menfchen : fonder wacht te zijn, is gevaerlick , ge-

jjvaerlickfti te wefen onder de knjghf-knechten: de

3> vyanden vallen moevelick,ende noch moeyelicker de

3> vrienden ( want dien naem moet men noch geven aen

3> de gene,die hem in't minfte niet weerdigh en zijn) en-

3> de al is'c > dat yemant die al goet bekomt , foo en kan

3> hy even- wel nimmermeer oyt op die felvige vaft be-

3, trouwen» dat hy met haer uyt een reyn hert> ende fon-

3, der cenigh achterdencken omgae . Vorders is noch

oi het fwaerfte > dat men genootfaeckt is > ons befpieders

3, fwaerlick te ftrafFen ; het welck een goet man niet

geerne cn doet . Dat is al wel > feyde Livia , maer ick

3, heb eenenraet, die ick u geven zal, ende die u van

„ niemant anders zoude gegeven werden , niet om dat

„ haer de wetenfchap>maer alleen de vrymoedigheyt en

ontbreeckt. Daerop geboden zijnde voor den dagh

3, te brengen , wat dat was , Ick zal , fevde fy $ vry uyt

„fpreken, als degene die met u , van alles goetsende

„quaetsdeelachtighben: ghy welvarende» regeer ick

„felvermede; endeuyetqualicks ('twelck Godtver-

5, hoede) overkomende, zoude ick mede verlorcgaen.

„Sommige menfchen werden van de nature felvctot

5, het quaet doen geport> welckers begeerlickheyt nau-

5> licx gebreydelt en kan weide. Om nu van foromigen,

?> hare
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3, hareboofheyt niet te Peggen > vete werden dooreen
3j gevoelen van goet tot fondigen beweeght : by velen

5, raaeckc de lu\fter van hacr gcflacht, de verwaenthevc

5> der rijckdommen j de grootfheyt van ftaet , ende (die

55 gemeenlick de fterckte veigcfelfchapt) de onvcr-

3> raeghthevC)als oock groote machcdat fy van de rcch-

5> te baen afvvijcken . Ende men kan den adel niet ver-

55 anderen in duyfterhevt, dellerckte in blooheycgauw
35 verftant in bottighevrjnoch mefi kan oock de midde-
55 len van de luyden niet befnijdenj ofte den moet bene-

35 men, den genen, die niet mifdaen en hebben, 'twelck

5) gelijck het onrechiveerdigh zoude wefen , foo baert

5> oock de wraeck > die over de mifdadige genomen
3, wert , by *t voick een quaden naem , Wel kom aen

,

33 laet ons eens eenen anderen wegh ingaen > ende haer

33 met vergiffenis bekoren: Want mijn oordeel is , dac
Bermhmigheyt meerder voordal doety als wrmheyt. Dewijl
de gene , die bermheriigh zijn , niet alleen tot vrien-

den hebben foodanigcdicfe eenige mifdaet vergeven

35 hebben > deweickeinalle manieren daer van foecken

35 danckbaer te wefen, maer werden oock van alle ande*

35 re feer ge-eert en geacht , foo dat hacr niemanr voor-
33taenen derft befchadigen . Dan die een or vei fcen-

35 licke gramfchap dragen, en werden niet alleen gehaet

35 van de gene,die voor haer felven vreefen- maer andere

35 foecken oock het gevaer , door liften ende bgen , vsn

,5 haren hals te houdé. Siet ghy niet hoe dat de Geneef-
35 meefters feer felden komen tot fnijden ofte branden ;

,5 te weten, om dat de lichamelicke gebreken daer door
35 niet en zouden meerder verweckt werden: maer datfc

35 met matige bewegingen des lichaems, ende fachte

33 middelen de felvigegenefen ^ Dan men behoeft niet

35 te dencken , dat dit gebreken zijn van 't lichaem » de

33 ander var» 'c geracet i ende daerom verfcheyden van

V 1 -) nial-

3>

33

3>
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, malkander.Want al is't gemoet ofte de ziele der men-

fchenonlichamelick, fooheefcfe nochtans veel gc-

, meen met de nature des lichaems,fy treckt haer in by

, vreefe, fmelc in gramfchap, vermindert in droefheyt>

wertopgeblafeninftoiitigheyt; foo datfe niet veel

, van de nature des lichaems en verfcheelt > endeoock

I de felfde genefmge verevfcht.Want yemant vriende-

, lick aen-gefproken , verfacht fijn gemoet ; daer-en-

I tegen een fpits befcheyt brengt een geftilt tot toornej

, de vergeven mifdaet kan opck een woeft menfche te

, neder fetten, maer de ftraflfe verhardt wel de alder-

, fachtfte gemoederen. Dewijl al wat met gewclt gaer,

, al is't noch foo rechtveerdigh,foo verweckt het haec>

, maer dat met foetighey t gedaen wert, ftilt de gemoc-

, deren : ende daerom kan yemant beter met goethcyt,

als met gewelt daer toe gebracht werden , om het al-

, derfvvaerfte uyt te ttaen. Het welckfoo diep in de na-

, ture gewortelt is, dat oock de alderwiltfte ende felfte

, beeften,met fmeecken getemt werden : en de blood-

, fte ende fwackfte door tergen,en quaet doen in gram-

,
fchap ontfteken . lek en verftae even-wel niet , dat

.men allemifdadi^en fonder onderfcheyt zoude fpa-

, ren ; maer onvertTaeghde , ongerufte, quaet-aerdige,

, ende van quade raetflagen , en die met een ongeneef-

, licke ende geduvrige boofheyt ingenomen zijn , die

» zoude ick raden'van kant te helpen , volgens het ex-

,cmpel van eenige leden des lichaems , die allTe door

,
gecne heel-middelen te helpen en zijn , afgefet wer-

,den: andere, die door jonckheyt, onbedachtheyt

,

, on vvetenhevt, ofte diergelijcke, komé in eenige mif-

, daet te vervallen , te bekijven , te dreygen , ofte door

, eenige lijdelicke manier tot beterfchap te brengen;

ende gelijck in andere faken fomtijts fvvaerder , fom-

, tij CS fachter ftraffen gebruyckt werden , foo kan men
' „oock
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5, oock alhier Tonder gevaer eenige in de beurs , eenige

„inhaereer, eenige met uyt-banncn, laten boeten.

5, ofte op verfcheydc plaetfen , ende fteden verfenden

.

5, Daer zijnder fommige gevonden , die als haer hope

„ofte begeerlickheyt tenietgeloopen v/as , van felfs

5, wederom tot gevoeghlickheyt quamen • andere , die

verbetert zijn geworden , door een laege plaets , die

5, men haer in de vergadering gaf, ofte door eenigh leet

„ ofte fchandt , daer mede fy gedreyght wierden , ende

,, waer voor een edel en vroom man liever de doot zou-

,5 de verkiefen. Waer uyt wel afgenomen kan werden,

5, dat de ftraffe niet lichter, maer noch fwaerder zal we-

„ fen > als wy ondertuflfchen fondcr op-fpraeck in rufte

konnen leven,daer wy nu gehouden werden, vele om
5, hals te doen brengen door nijt, door gierighey t, door

„ vreefe van haer fterckte , ofte adel . Want men ge-

5, looft niet lichtelick,dat yemandé,die in fulcke macht

„ ende mogentheyt leeft , van een gemeen ende onge-

„ wapent man zouden lagen gelekt werden-, daerom

,5 ftroven eenige van ons fulcx uyt , andere feggen , dat

„ wv het vals aenbrengen terftont geloofgeven, dewijl

55 onfe verklickers , uyt haet ofte gramfchap , ofte van

„ de vyanden der gener, die fy befchuldigen,omgekoft

„ zijnde, ofte uytlpijt op de gene, die haer geit gewey-

gert hebben vele onnoofele in den ftrick brengen ,

„ niet alleen om datfe yet gedaen , oft yet voor gehadc

„ hebbé: maer om datter wat gefey t,ofte op een anders

5, feggen gefvvegen is , ofte f\ daerom gelacchen , ofte

gefchrevt hebben, lek zoude ontallicke van die ftofFe

5, konnen verhalen , dewelcke, al waren fy noch foo

„ waer , foo en is*t u niet eerlick , die onder vry volck

„ te laten onderfoecken, ende u aenbrengen : dewijhals

jjghyfe nieten weet, daer van geen fchade en hebt,

,,ende wetende, oock tegen uwendanck, ('twelck
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^>niemanti ick laec ftaen een Prins > wel en paft) doen
3, vcrgrammei ; ende vele meenen dat hier door eenige

5> fonder reden > ende door een vals oordeel om den hals

3, gekomen zijn » ende en gelooven niet de getuv genif-

33 fen , die haer overfeyt werden » ofte dat fy (elven door

3, pijnigen mochten bekent hebben. Dit al is't fomtijrs

3) qualick gefeyt , foo wort het even-vvel allegader > die

35 met de dootgeftraft zijiii gemeenlick na-gegeven ,

3, Dan ghy > Lieve Man , en moet niet alleen vry zijn

3, van de onrechtvaerdigheyt> maeroock vanhet nae-

35 dencken *. waer van het eene in een borger > het ander

3> in een Prins vereyfcht wert . Want ghy en regeerc

3, geen beeften.raaer menfchen>ende dat is den eenigen

3, weghiom haer rechte gunfte te verkrijgé, indien ghy

3, maeckt dat fy geloové, datter niemant onder haer mee
3, ofte fonder uwen wil befchadighr en wert. De men-
3, fche kan wel gedwongen werden om yemant te vrce-

3, feu: maer moet geleyt ende beweeght werden, oni

3, yemant te beminnen; het weick gefchiet door wel-

3, daden > die hy » ofte fclfs ontfangt i ofte fiet dat aen

35 andere bcfteet werden . Maer de gene , die achter-

35 dencken heeft 9 dat een ander tot fijn onfchult ter

35doot gebracht ist vreefende voor hem 'tfclfde on-

35geluck, wert gedwongen den autheur vandiedoot

3, te haten : nu fijn onderfaten tegen de borft te zijn , dac

3, en is niet eerlick> noch dienftigh . De meeninge van

35 de luydcn is , dat een gemeen man het ongelijck hem

3, gedaen wel magh vervolgen t om niet veracht 5 ofte

3, overvallen te werden : dan dat een Prins toekomt > al

35 'c gene tegen de rufte van de Gemeene fake voorge»

35 nomen wert te wreken» maer dat in*t byfonder tegens

35 fijn perfoon begaen is , behoort te verdragen , om dac

3, de gene » die alfoo mifdoen, hem» noch door verach-

3jtinge,noch door ovcrvallingei die met foo veel lijf-

55 wachc
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)) wacht befet is, cenige fchadc aen en konnen brengen,

I) Het welck ick verüaende , ende daer op lettende, foo

„ en zoude ick niet vremt vinden, ute raden, gantfch

9, niemant om foodanigé oorfaeck van het leven te doen

), berooven . Want daer toe zijn de Prinfchappenjendc

j, hoogh-mogende gcbiedcniflTeningeftelt, datophec

>, wei-varen der cnderfaten achtgenomen werde, op

„ datfe noch van roalkanderen , noch van iiythcemfche

>, geen fchade , ofte onhevl en zouden lijden : maer

„ niet om haer , alfle den Prins wat vertoornt hebben

»

), terftont het leven te benemen . Ende de Prins moec

„ haer met wetten , weldaden , ende vermaningen on-

„derwijfen, datfe bv haren fchuldigen plicht blijven;

» ende de gebrekelicke eenighfins genefen,op datfe niec

„ geheel onder en komen. Ende 'lis voorwacr een te^c-

j,'ken van een hoogh gemoet , ende eenen uyt- nemen-

>, den aert , de gebreken van 't gemeen volck te konnen

5, verdragen . Die oock meent, dat de felfde allegader

„ behooren geftraft te werden, zal onvoorfichrigh veel

), luyden om hals brengen. Derhalven zoude ick u ra-

j, den.dar ghy voortaen niemant om eenige mifdaet bet

>, leven liet benemen , maer op eenige ander manier dc-

), de ftraffen, dat fy even- wel daer nae niet quaets mcer-

5, der en konde aen rechten. Want wat quaets kan u ye-

3, mant doen , die in een evlandt gebracht is, ofte in een

woning , ofte ftadt, niet alleen fonder ruymtc van gele

„ende knechts; maer oock befloten zijnde , indien

„fulcxdenoot mocht verevflchen < Want als de vyanc

„hier ontrent lagh, ofte dat in Icalyen de ftedenmec

>, veftingen ende wapenen verfien waren, alwaer de ge-

bannene haer zouden konnen begeven , ende , die in-

), genomen hebbende , ons vreefe aendoen , dan moft

5, de fake op een ander manier aengelcyt werden : maer

9> dewijl nu alles van wapenen ende fterckcen ontblooc

V «f
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3) is , de vyandt oock verre van kant > daer foo veel zee >

?j Iandc> bergen irivieié tulTchen beyde leggen, wie zou-
5} de hier een naeckt en overmogent man vreefen > mid-
5> den in urijckende wapenen befloten^ voormy,ick
3)houdehec daer voor, datniemant yec foodanighszal
35 dencken , ofte al wilden hy al , zoude konnen uyc-

5> rechten. Laten wy dan van degene, dienu befchül-

5) dight zijn , de prouf gaen nemen wel lichtelick zul-

)> len fy haer felven beteren, ende andere oork beter ma-
5) ken . Ghy fiet hier Cormlius, een edel endedeftigh
3) man, ende milTchien zoude fijne mifdaet oock a! in de
3> befte vouw konnen geflagen werden . Het fwaert en
55 maeckt alles niet effen ( want het zoude eé groot goec
35 gevveeft hebben , indien het de menfchen hadde kon-
55 nen verbeteren , ende haer tot oprechte liefde trec-

55 ken) maer gelijck het felfde'tlichaem vanyemandt
55 kan ombrengen> foo treckt het oock anderen haer ge-

55 moet afvan den auteur van de bloet-ftortinge ; welc-

55 ke luyden niet om de gedane ftrafFe den wreker en be-

55 minnen , maer uyt vreefe van 't quaet gemecniick ha-

55 ten. In tegendeel, den genenjdie eenige mifdaet ver-

55 geven is, berouw hebbende,en zoude in toekomende
55 niet eens derven dencké om haren weldoender te bc-

35 fchadigen, maer op hope van grooter weldaden te be-

komen , foecken fy hem alleeere ende vrientfchapte

3, bewijfen . Want als yemandt , die ongelijck geleden

,5 heeft , noch behout den genen , daer het hem van ge-

3, fchiet is , die wert bv een yegelick gelooft , dat hy de

3, weldaden grootelicx zal beloonen. Derhalven, lieve

„man, volght mijnen fin eens, ende verandert van

„voornemen; waer door ghy oock bekomen zult»

,3 dat het ander , daer ghy wat ftreng mede door gegaen

3, hebt , geoordcelt zal werden u door den noot af-gc-

5, perfttezi/ni dewijl fooeenftadt uyreenboigerlicke

3> I ege-
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regeiingein een mans hant tetrecken Tonder bloedt-

?>ftorting niet en kan coegaen: dan by aldienghy op'c

5} begonné werck wilr voortgaen > foo zal men oordee-

5, len , dat ghy oock die wrecchey t van felfs gedaé hebr.

tAugtiflus doordefe reden van JLm4 beweeght zijnde»

heetc al de gevangens met woorden wat beüraft , ende

losgelaten t Cornelius oock borgemeefter gemaeckt:

waer door hy al de gemoederen foo tot hem getrocken

heeft i dat daer nae niet alleen gantfch geen lagen tegen

hem geleyr en wierden)maer oock felfs het achterdenc-

ken daer van heel quam te vergaen .

7. Ende niet alleen -/^wg«/ï«^jmaer oock andere key-

fers hebben haer wel bevonden by den raedt van haer

Vrouwen, Soo plagh JuflinianusCcliSiOVCt fware fakeni

ende die aen de kroon gmgen > met fijn huvfvrouw t€

beraetflagen » gelijck hy felfs bekent in Authmt. ut itid,

fim quoquofuffrag. Welcke plaets ^Accurfws uytleggen-

de 9 fchrijft , dat men aen fijn Vrouw raet moet vragen

.

Ende een ander vermaert rechtf-geleerde lafon inl. 1. in

z.col.
ff.

de legib. brengt by loanms AndreaSy mede een

recht f-geleerde»die van fijn Vrouwe veel geleert hadde,

Ende den felfden ^«f/rw/ verhaelt,dat M i l a n t i a,

fijn huvfvrouw hem felfs, ende oock fijnen gevaer Cyritis

vermaert rechtf-geleerdei dickwilsop de fwaerfte vra-

gen wel geantwoort heeft,

8, Mesa Varia, de groote-mocder van den

kcskr Heliogabalus , heeft in den raet van Romen gefe-

teujhaer vonnis gegeven y ende al't ampt van een Raetf-

heer uytgevoert. Soo dat niet te verwonderen is , als in

een voorname ftadt van Hollant , in*t jaer 1618. gehan-

delt werde van eenige nieuwen te noemen } in plaetfche

van de magiftraet, die afgefet was , een van de Raden fijn

groote moeder noemden : ende als fulcx van d* andere

qualick opgenomen werde, al of dat uyt fpot gefchiede>

V j ' foo

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

30G28



144 WTNEMENTHEYT
foo gaf hy voor antwoort , Dat fulcx de meeninge niet

en was> maerdat fijn groore-moeder,zijnde een Vrouw
bedaerc van jaren ende verftant> met meerder bt-quaem-

heyt die plaers bekleeden zoude > als alle de gene , die te

voren by haer luyden genoemt waren . Soo fchaers was

doen ter tijde defuyverhevt byde verftandige mans te

vinden. lek en heb even- wel noch niet gehoort, dat die

goede Vrouw ovtfchepen» ofte borgemeeftergeweeft

IS . O groote afgunftigheyt van de Mans I

Alionor Maltravers

a

, huyfvrouw van Pa-

pafa-va. van Carrara ( van den wekken het geflacht > van

den felfden naem » daer na in I talven gefproten is ) was

foo wijs ende verftandigh , dat alle de edel- luyden haer

geftadigh raet quamen vragen

.

9. De Lacedmonyers , die voor de verftandighfte

ende defrighlle van Griecken- lant , by een yegelick zijn

gehouden geweeft t en plachten niet alleen b^ fondere >

maer oock openbaren raet met de Vrouwen te houdeuf

gelijck P/«Mrc/jw/ verhaelt. Ende dat oock bv die van

Athentn^xncdc een volck vermaert in va ijfheytide Vrou-

wen eertijdts over openbare beraetflagingcn plegen te

komen, endealdaer hare ftemmen te geven, getuvght

Varro : die als voor Goddinne van hare ftadt eerden ?aU

las , mede Goddinne der wijfheyt , van weicke de felfde

ftadt haren naem oock treckt want fy by de Griecken

Athene genoemt wert. De Duytfchen en plegen mede,

gelijck Tacitus fchrijft, dê raet der Vrouwen niet te ver-

fuvmen. Endewy lefen van de oude G4///, daer nu de

Frar9oifchen2ijn, datfe noyt yct enbefloten, fonder

tulTchen-komen van de Vrouwen . Weicke gewoonte

bvden wijf-gerigen P/4^ooockgepreren wert. Wanthy

wil in fijn 7. bouck van de gemeeue fake , dat de Vrou-

wcn,dewelckeuytmuytende van natuer zijn, het hoogh

gebiedt gemeen hebben met de Mans. Laet Lipfius dan
" loc
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Ioopen,ende vry regen de aenGenlickheyt van foo groo-

te luyden , ende de dagelickfche bevindinge lafleren hcc

verftanc ende de gauwigheyt der Vrouwen .

lo. Hy feyc vorders> dac niec vaft by haer en zijn, dc

Rechcveerdighevc ende Trouwe, de twee voornaem-

fte deughden . Voorwaer de voornaemfte , Want die

tot de Rcchtveerdigheyt gebracht wcrt i feyt lamblichi-

tis, die kan tot het wie ende de verfameling geraken, daer

fy allegader by een gefloten zijn : ende Tonder Trouwe
en wert niet alleen een Gemeene fake , maer oock , ge-

lijckdc Romeyn^pp/«j feydci alle menfchelickege-

meetifchap verbroken. De Leeringen van'c Recht wer-

den bv de geleerden geftelt te wefen ; Eerltck^teUven, Em
ander niet te befchadigen , Een yder het fijne toe te voegen*

Maet levende Vrouwen niet eerlicketi als de Mans

?

Wie befchadight een ander meerder , eene > die ftil by

huss blijft » ofte een > die buytens hu^s moorden > die-

verve, ende ftraet-fchendcrse aenrecht^ Wie voughc

een vder beter het fijne toe, als de gene, die oprecht is

tegen Godt , vaderland^, ouders, man , kinderen > ende

de felfde bchoorlicke liefde toedraeght ^ En dat fulcx al

te famen in't Vrouwelick gellache gevonden wert, zal

ickin't volgende Bouckdoor byfondere Capittelé wijc-

loopigh bew ijfcn . En voeght een huyf- moeder in haec

huyf-houdinge een yegtlick , *t zv kinderen , knechts >

ende mev flens , het fijne niet toe i Ende wie en zoude

niet onder de Vrouwen , als de gelegentheyt haer voor-

viel , met dc koninginne Dido
(
gelijck Virgilim van haer

fchrijft) recht aen de Mans konnendoen, haer wetten,

en wat fy te verrichten hadden, konnen voorfchrijven^

lek zal hier nunocheenige rechtvaerdige Vrouwen
by-brengen. T a l a n t i a van LacedemonyenwdiS ge-

heel rechcvaerdigh. Want als die van 'teylandt Chios

quatnen klagen voor de Opüenders> over haren Over-

flent
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ften , die fy daer geftelt hadden , Pedaretuf; Talamia fijn

moeder uyt de felfde verftaende , dat fv gclijck hadden,

om haer te beklagé,foo fchreef fy aen haren foon: Kieft

een van twee. Ot'regeert C^/w rcchtvaerdigh ; of blijft

altijt daer , ende en komt noyt wederom t'huys

.

Als de koning Ptolomew fat en fpeelden y ende dob-

belden , foo quam daer yemant , die hem de namen op-

las van de gene , die vervvefen waren , als oock de mif-

daden , die haer opgeleyt wierden , om van hem te we-
ten , war doot dat men haer zoude doen fterven . Maer
Berenice fijn hiiyfvrouw, treckende het fchriftuyt

de klerck fijn handen,en wilde niet hebbê, dat hy voort

lefen zoude ; feggende , dat het onbehoorlick was> foo

ter loops te oordeelen , daer men vraeght van het leven

vaneen Menfche: maer datter vry nauwer op diende

gelet te zijn , ende het fpelen te laten loopen . Want
dat het geen gelijcken valen was vandobbel-fteenen,

ende van lichamen. Men fchriift>dat die woorden Pto-

lomm wel bevielen , ende dat hy daer nae noyt meerder

yemant van hals-faken onder 'tfpelen gehoort en heeft.

In Denemercken was op fekeren tijdt grooten hon-

gers-noot . De koning Snioy maeckte een gebodt, met

goet vinden van fijn Raden, dat de kinderen, ende oude

luyden het rijck zouden ruymen , ende alleen blijven ,

dié haer vaderlant konden befchermen. Een voorname

Vrouw , ende moeder van twee , die mede in den Raet

gefeten hadden , dededen Koning, door haerfonen,

voor oogen ftellé de wreedtheyt ende fchrickelickheyt

van 't gebodt , ende vermanen , dat hy hem doch beter

wilde bcdcncken : Dat niet de (wacke perfonen, fonder

dewelcke oock de ftercke mans niet en konden leven

,

men uvt en behoorden te kippen , maer gehcele huyf-

j»efinnen te doen loten ; ende die het dan te beui t viel

,

dat die met Mans , Vrouwen ; ende Kinderen zouden
vei-
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vertrecken. Defen beleefden ende^ recluvaerdigen

voorflagh behaeghde den Koning, ende den Raet. En-

de dien volgende hebben fy hec lot geworpen, ende die

fulcx toeviel, zijn in Scandia, ende Godtlandt gaeii

wonen , ahvaer fy den naem van Langebaerden aenge-

nomen hebben

.

12. lek hebbe gefeyt van dc Rechtvaerdigheyt der

Vrouwen . Nu dient mede gefproken van de Trouwe.

Phobw , een man vol koninglicke macht ende vveer-

digheyt onder de Phocters , als hy om eenige faken nac

F4mwgetrocken was,foo had hy aldaer vrientfchap ge-

maeckt met Mandro , koning der Pytyoèjfers , ende holp

hem tegen fijn aenvallende vyanden. Mandro heeft

hem hierom , als hy vertrock , onder andere belecfthe-

den,belooft een deel van de ftadcende 't lant te geven,

indien hy eenigh volck van Phocien aldaer mette woon

wilde doenJcomen . Als Phobus dit de borgers voorge-

dragen hadde , foo font hy met fijn broeder , daer fom-

migeluyden . Mandro hiel fijn woort . Maer de Pbo-

ceers als'fy veel roof, ende fchat haelden van de omlig-

gende barbaren, foo zijnfeeerft inden haet gekomen

van de Pytpcpers , ende dacr nac oock van haer feer ger

vreeft geworden . Soeckende derhalven van de felvige

ontflagen te wefen , als Mandro een vroom ende recht-

vaerdigh man daer toe niet cn konde verftaen , om met

de Crieckcn ter quader trouwe te handelê; foo hebben

fy, dewijl hy van huys was , alle middelen gefochr,

om haer met'lirtigheyt om 't leven te brengen . Maer

een jonge maeght L a m p s a c e , de dochter van

Mandro , 't voor-genomen wcrck merckende , foo

heeftfe eerft haer vrienden ende kennifTe foecken te be-

wegen , ende van fulcken daet met woorden af te tree-

ken , feggende dat fy een godtloofe ende wreede faeck,

zouden begaen , indienfe haer weldoenders ,
ende

die
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die haer in den oorlogh byrtant gedaen hadden, cnde nu
haer mede-borgers waren, om-braclucM •, maer als fy

hier mede niec uyt en richce , foo heeftfe hevmelick aen
de Griecken ontdeckc , watter omgir)g, ende vermaent»
dat fy haer zouden wachten. De Phoceers hebbende een
offerhaude eride maeltijt bereyt, noodighdendaerop de
Pytyoëfiers: fy in twee hoopen verdeelt zijnde i namen
met den cenen de ftadt injcnde floegen met den anderen
doot de gene , die het haer meenden te doen . De ftadt

slfoo overwonnen hebbende » ontboden fv Mandro y om
met hem over de fij:ie te beraetflagen ; ende begroeven
JLampface , die ondertuflTchen van fieckte geftorven wasi
feer heerlick in dc ftadt ) die fv oock haren naem gaven ,

Nlaer als Mandroy om geen achterdencken van verrade-

rye te geven , wevgerden by haer te wonen , ende ver-

focht, dat de vrouwen, ende kinderen der overledene

hem toegcfonden zouden werden: foo hebben de Pho-
ceers fulcx feer willigh gedaen, ende aen Lampface, dicCe

in'teerftalscenheyligege-eert hadden, geboden, als

een Godinne off^erhande te doen. Soo feer is by de Hey-
denen defe trouwe van een jonge Macght in danckbare
achiinge genomen

.

AKTer veel volckvan koning van jirragon> af-

gevallen was, foo hielen haer de Vrouwen getrouw,
ende ftantvaftigh. Een onder de felvige C a r t h e l-

L A N A , van de ftadt Bar^eloncy een vrouw van fonder-

linge vromighevt,om den Koning niet afte gaê, heeftfe

haer ecrft van haer groot goet laten berooven , daer nae

oock van haer huys , ende vaderlant. Want dit alles ver-

latende , als fy de oproerighey t van andere niet en konde
wcderftaen , is fy uyt de ftadt vertrocken

.

In't felfde Spaengjen hebben wy noch een wonder-
baerlick exempel van deught, ende oprechte trouwe
voor den Koning » in Catatera. Defe> als die alle

van
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I

I

van haer huys den Koning af- gevallen waren, onder

weicke mede was hare«i Bi uydeg» n),van hem gevratgt

zijnde, wat hert fy tot den Koning drough ( antwooi de»

lek eere eenen Godt , die in de Hemelen is , ende cenen

koning lohan op der aerden . Oaer nae haren Bruyde-
gom in de afvalligheyt verflagen zijnde > en wilde by fijn

lijck niet wefen , ofte rouw over hem dragen

,

Oatismede een groot teycken van getrouwigheyt

ende niet minder fterckte geweeft . *t welck Isabella
M O N T A N I A gedaen hcefr. Want defe, alfoo fy te

Bar^dom in grooien rijckdom , ende vele gaven des ge-

moetsende lichaems ustmuvte , ende van alle dc bor-

gers gedwongen werde^mede tegen den Koning aen te

fpanncn; om daer van niet deelachrigh te zijn,foo trocfc

fy met kleyn gevolgh bv nacht in Poholis haer ftedcken»

daer fv een fterck kafteel hadde . Hier korts daer na van

haer fchoon-vader belegert zijnde»en konde noch door

het ftormen, noch door de dreygementen beweeght
werden : maer verweerden het kafteel , ende haer felven

foo lange, tot dat het volck van den Koning, dat fy ont-

boden hadde, haer quam ontfctten. Want foo haeft

de Koning verftont, dac Ifahella, een Vrouw hfm foo

getrouw, van de wederfpannige omsingelt eh beftormt

werde» fandc terftont met een leger nae Pobolis Pedro

TorreUa. Die ten eerften de wanden verjagende. ifaheUa

vei loften ^ ende de borgervc > die uy t vreefe al van over-

geven beginnen te dencken hadde , befchermden, ende

in getrouwigheyt hiel.

Ende defe getrouwigheyt en is niet alleen te vinden

in Prin^eilèn, maer oock in llechte Vrouwen . Hier
van hebben wy een exempel aenmerckens weerdigh in

een arme Vrouwe, die den Grave van Vlaenderen fijn

leven bate. Als de oproerige Genrcnaers de ftadt Brug-
ge metgewehiu-genomcn hadden» alv^aer den grave

Louys
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Louys van Male binnen was > die hy Tonder twijfFcl om-

gebracht zoude hebbenjfoo focht hy hem te verfleken t

cn na dat hy in fijn jongens kleederen den halven nacht >

ftraet uyti ftraet in, geloopen hadde > foo begaf hy hem

ten laetften in een kleyn cnde fober huylken van een ar-

me vrouw > daer gantfch geen gemack en was j als een

foldering onder dack , daer men met een ladder, van fe-

vcn voet hoogh,opklam, ende alwaer op een koetfgcni

ende flecht beddeken de kinderen van de arme Vrouw

fliepen . De Grave tradt al fitterende, ende bevende in

dit huylken , ende feyde regens de Vrouwe { die geheel

verfchrickt was ) Vróutp , berght my. UkhmV Hetre , dc

Grave van Vlaenderen , maer nu moet ickmy verfiekfn 3
want

de vyanden my vervolgen
j
hetgoet , datghy my -^li doen ,

ick,V tvelloonen. De arme Vrouw kenden hem genoegh.

Want fy hadde dickwilsaen fijn hof geweeft» om een

aelmiflTe . Derhalven was fy terftont gereet , om te ant-

woorden , ( waer in de Grave wonderbaerlick van Godt

geholpen werde . want fy en zoude naulicx dealder-

minfte tijc konnen wachten hebben,ofte de Grave ware

gevonden geweeft voor het vyer met haer fprekende

)

Heere , klimt op die [oldering , ende kruipt onder het hedt ,
daer

mm kinderen Jlapen . Dit dede hy , ende ondertufichen

hiel de Vrouw haer befich voor de haert met een ander

kleyn kint, dat in flaep was. De Grave was even gekro-

pen tuflichen het ftroo , ende het fiechte beddeken : als

daereenige rabauwen van Gent in't huysjen quamen,

ch de Vrouwe vonden fitten met haer kint voor *t vver.

Sy vraeghden haer terftont , Vroutve waer » de man ,
dje wy

hierdadeltck^infiengaen hehben,en dedeur achter hm toedoen!*

Voortvaer, (antwoorde fv ) tck. en hebbe hier van defen nacht

memam infien kpmm, maer ickging daer terflont buytenshuys,

cm wat waieruyt te giet en, ende (loot de deur weder toe: endeghy

fiet oock wel dat ickhier nimant en X,oude kpnnen verbergen.Jut
^ daer
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datr mijn bedt , ende daer hoven flapen mijne kinderen . Doea
L nam een uy t den haren de kaers» ende klimmende op dc.
I ladder , liet lïjn oogh gaen op de foldering , onder ende
c boven,dan en fagh niet als hcc arm kindcr- bedde. Doen
* feyde hy tot fijn mackers>De Vrouw e fpreeckt de waer-

heyt, daerenisgeen levendige ziele > als fy methaer
kinderen. Ende daer mede gingen fy wech. De Grave
die allc defe woorden aengehoorc haddei was in duyfenc

ancxften , ende in het grootfte gevaer van fijn leven. Hy
die *s morgens wel mocht feggen, da^ hy was een van

i de aldermachtighfte Prin9en van gantfch Chriftenrijck,

i vonde hem den volgenden nacht in foo groote kleynig-

.1 heyt . Waer aen te fien is hoe onftantvaftigh de Fortuyn
haren loop heeft. De Grave nae dat hy aldus van defe

arme Vrouwe geberght hadde geweeft , gerocht noch
geluckelick buy ten Brugge? ende ginck na Rijffel, daer

hy van fijn volck wel onthaelt werde

.

lek zal met een nader exempel befluy té, E l i s a f e t
: van Tiel Jans dochter i was getrouwt mci Godevaer$

van Voord HemicxCoon, in'tjaeri498. welckgeflachc
eenige eeuwen t' Utrecht doorluchtigh geweeft zijndCi

onlangs geeyndight is in mijn fchoon-moeder fair. Joffr.

Johanna van Voord . Defe Godevaert was onder de eerfte

van den raet niet alleen binnen Sticht, maer oock in an-

dere Landen feec vermaert van wegen fijn verftant ende
beley

t

, een feer vroom heer > ende die lange tijt de ma-
gijlrature bedient hadde, beneffens Everhardvan Souden-

ïalgh met groote eer, tot dat fy alle beyde in't jaer 1^15.
van eenige uyt de minfte gemeente bcfchuldight wer-
den , haer ampt qualick bedient te hebben, ende gevor-
dert om rekeninge te doen. Sy > door wijfen ende voor-

ï fichtigen raeti de rafernye van't gemeen volck wijcken-
» de , verlieten van felfs de ftadt . De beroerten daer op
tot het jaer 1 5 19. gevolght > zijn in byfondere boucken

X be-
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befchreven door Henrickjvan Bommdxndc Lamlrecht van

den Hove . Utrecht wert ingenomen van den biflTchop

liinYk){yan Beymn , meeft door het beleyt van Codevaert

'van Voord . Daer nae is eeti verbodt verkondight > dac

raenniemant, van de verbonden Utrechtenacrs tegen

den BiiTchop , en zoude herbergen, verfteken , ofre be-

hulpfaem zijn , met vereeringe voor den aenbrenger

.

Hier op zijn de voornaemfte van de geettehckheyt ge-

vangen . Mdit van Nyvdd , opperfte deken, als hy twee

dagen gefocht zijnde , nergens gevonden en w erde , foo

is wederom verbodt gedaen , op verbeurte van lijfende

goet , hem niet in huys te nemen, ende groot geit voor

den aenbrenger belooft . Maer hy en is even-wel mid-

den inde fchrick van foo oproerige ftadt van niemanc

verklickt, maer vol angft ende benautheyt door heggen

endetuynenin arbeyders kleederen > om niet bekent te

2ijn,gedwaelt hebbende, is hy doord'huyfvrouw van

fijnen vyant Godcvam van Voord , die by haren man voor

hem gebeden hadde , geberght geworden . Ende nae

dat hy > in des felfs huyfinge een wijl tijts , tot dat de

meefte hevigheyt over was,verborgen was geweeftjfoo

is hy in vremde kleederen,endc het hooft bedeckt, met

den heere van Montfoort de ftadt uytgereden, ende alfoo

tot Montfoort het gevaer ontkoitien . Horttvfim heeft

dit exempel in een Vrouw wat breeder willen verhalen,

om eenige Minne-broeders, die men feyde > dat de Ca-

nonicken, die in haer kloofter als in een vrye plaets, ge-

vloden waren, aengebracht hadden

.

Maer het is wonder , dat Lij^fm de Vrouwen de

Barmheriigheyt derft ontrecken, dewijl de felfdehaer

eygen is, ende als aengeboren. Want, gelijck Ari^ouUs

wel feyt,eenVrouw wert meerder met Barmhertighesc

ontfteken , als een Man . Ende daer ge.en Vrouw en is

,

daöf fuchtdenbehouftigen, Ecclefiajï, i6. Dit isocck

iichc
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licht met exempelen te bewijTen

.

I T H A c A ofte hem, gefcllinne van Ptolomeusy heefc

het wreet ende vergrimt gemoet van den Koning tegen

de Joden (die hy>om dat fy met fijn moeder hem tegen-

ftant gedaen haddenjmetVrouwen ende Kindeiénaeckc

ende gefraaert voor de Olyphanteji wilde doen werpen)

verfacht j ende de arme gevangens verloft .

Hoe dat L I V I A de aengeboren ftrafheyt van yf//g«-

ƒ«ƒ,endede Vrouw van P;'^/;w, mede de hardighe>t,die

hy tegens fijne onderdanen in't mijnen,gebruyckfe,mec

foetigheyt te gemoet gegaen zijni is hier voor verhaelr.

Maer feer aenmerckens weerdigh is de volgende hifto-

rye i die wy daerom wat breeder zullen verhalen ; Vrede-

rick^dell. fijn vader Henrick, in *c Keyferrijck , ende bey-

de Koningrijcken van Napels ende Sicilven gevolghc

zijnde)hadde tot fijn tweede huyfvroiiw VioUnte, ecnigc

erfgenaem van Jan van Brytnne, koning van Jerufalem t

daer hy by wan Conrad , fijnen navolger . Defe te veel

betrouwende op fijnen baftaert broeder Manfredo , wer-

de van hem vergeven. Ende maeckte even-wel,de oor-

faeck van fijn doot niet wetende > den felvigen vooghc

over fijnen onmondigen foon Conradin, gewonnen by

Margaritt , dochter van Leopdd , eertf-hertogh van Oo-
ftenrijck . Dan Manfredo een wcvnigh tijts in den naera

van fijn neefbeydede Koningrijcken beftiert hebbende»

maeckten het voick wijs > datdefelfdedoot was» ende

wierp fijn felven op voor Koning. De paus Vrbanusde^^

uyt aen-geerfden haet,die fijn voorlaten,de voor-ouders

van Manfredo toe gedragen hadden » dede den felvigen»

als een verftoorderder Kercke, ende van ltalyen> in den

ban , ende > op dat fulcx met kracht zoude uyt-gevoerc

werden > beriep uyt Vrancrijck Charles d'^njou , grave

vanProven^e» ende broeder van den koning Louis de

IX. om als een leen van den H. Seoel > aen- te- nemen
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degemelte Koningrijcken. Derhalven Ctfr^/aen-geport

zijnde van fijn huyfvrouw Beatris y die niet min , als haer

jonger fufters hadden > den naem ende weerdigheyt van

Koninginne wilde voeren , treckt met een goet leger in

Italyenjoverwint ende verflaet Manfredo, die nu al chien

jaer geregeert hadde j ende bevindt hem in korten tijdt

meefter van twee rijcken . Dan Conradin niet doot zijn-

de > gelijck het volck in- gefteken was , hadde ondertuf-

fchen foo veel middelen by een gebracht i dat hy mee
een fterck leger uyt Duviflandt quam) om fijn erfFelicke

rijcken aen Canl afhandigh te maken i eiï kreegh al ve-

le fteden , die, om de ftrenge regeringe van de Fran^oi-

fen , hem toe- vielen . JVlaer flagh leverende , werde hy

van Orr/ overwonnen , endedaer na gevangen met fijne

neven Frederickyan Oojïenrijck^, Henrick van Cafiilyen, en-

de andere groote Heeren. Welcke overwinninge Card

feer wreedelicke uyt- voerde , ende en volghde niet nae

'c gene in foodanige gelegent heyt dede fijn groote- va-

der Philips, daerom ^ugufim toe-genaemt . Na dat hy

dan een ront jaer de gemcire heeren in gevangenis ge-

houden hadde, dede hv de Raden uvt alle fteden van 'c

koningrijck Napels befchrijven , ende voor haer Conra-

din y ende d'andere te recht ftellen . Daer en ontbraken

geeneerlicke luyden,die hem vermaenden,dat Conradin

een jong heerwas , van Koninglicken bloede , ende dat

hy noch verraderye , noch eenigh fchelm-ftuck aenge-

recht en hadde ; maer eerlick geoorloght hebbende t

weerdigh waseere,endebarmhertigheyt. Dan alles was

te vergeefs; Want al was Carel nu al een oudt man, ende

al hadde hy felver mede fonen , die diergelijcken mifval

(als daer na gebleken is) onderworpen waren , foo wil-

de hy enckel, dat den ongeluckigen jongman zoude

fterven; infonderheyt als hydaer toe op- gehitft werde

van den i>iüs Ckment de 4, mede eenFranfman> die in

plaecs
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plaets van Vrhanwgekomé was. Want gevraeght zijnde

wat hem docht belt te wefen,dat mé met Conradindoen

zoude I gaf toe antwoort: Het Uven van Conradin , if dt

doot van Carel^ inde de doot van Conradin^ h het leven van

Carel . Het weick > gelijck gemeenlick de exempelen

voor regels ftrecken, in onfen tijdt oock le pas gebracht

isby de gene>die Maria , de koninginne van Schotlantj

ten tijde van de koninginne ElifabetAn Engelant om hals

brachten . Op dat feggen van den Paus> hebben de Ra-

den> volgens dé wil van den Koning,
{
gelijck men dick-

wils fiet gebeuren bv verkofen rechters) den onnoofelé

Conradin met d'andére Heercn verwefen , als of hy ver-

ftoort hadde de vrede der Kercke, aengenomen den val-

fchen naem van Koning , het Rijck willen in-nemen »

ende den Koning ombrengen . Dit waren de vier

voornaemfte artijckelen van üjn vonnis. Hem fulcx

voor-gelefen ziinde)revde hv met ftrafFe woorden tegen

den gehevm-fchrij ver > Ghy rahouwt , en tveetgby niet , dat

ghy vertptjfl den foon des Kpnings , ende dat niemant macht en

heeft overfijns geitjek^r Daer nae fevde hy , nos t getracht

te hebben om de Kercke te vertoornen , maer alleen tc

winnen her Koningrijck ; dat hem met recht toe quam»

ende met groot onrecht onthouden werde,m3er te ver-

hopen, dat'fijn geflacht defe doot niet ongewroken zou-

de laten. Ende na die woorden trock hy een hantfchoen

van fijn hant i ende wierp die onder 'c volck » feggende

»

dat hv daer mede erfgenaem maeckte don Vrederic]^ van

C4/1/7;'ew, fijn moeyen foon. Welcke hantfchoen , ge-

lijck de paus P/we/< i,fchrijft> opgenomen is by een

edelman,ende gebracht aen den koning Pedro van Arra.

gon , wiens nakomelingen noch op heden beydc de ko-

ningrijcken in vrede befitten. Dit gedaen zijnde, is eerft

onthalft den hertogh van Ooftenrijck; ende Conradin

nara het hoofc op , ende *t fclfde vriendelick kuflende

,

X 3 en-
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cnde regen fijn borft douwende, befchreyden fijn onge-

luck, ende befchuldighden fijn felven , dat hy oorfaeck

was van die doot, hem geleyt hebbende van fijn moeder
toe foo wreeden ongeluck. Daer nae op fijn knyen val-

lende)flough hem dé beul {Carel van verre uyt een toren

die aenfiende) het hooft af;ende daer was terftont weder
een ander,die den felfden beul het hooft mede affloegh,

om dat hv hem niet en zoude konnen roemen > Too edel

bloet geftort te hebben . Nae hem wierden noch fes

andere van fijn vrienden onthalfti ende vier Baronnen
van'tRijck gehangen. Uenrick^van Cafiilyen werde m
eeuwige gevangenis veroordeelt : maer om hem meer-

der dooden te doen fterven . Want hy wert in een yfere

koy gefet , ende alfoo tot fpot door het landt gedragen

,

Dit is het eynde geweeft van den ongeluckigé Co»r4<i/>ir,

ende met hem van het geflacht van Sivakn , het welck

foo veel Prin9en , Koningen, ende Keyfers voprt-ge-

bracht haddc. Een eynde, van alle de gene, die het aen-

fagen, jammerlick befchreyt, felver tot groot mifhagen

van fijn eygen volck ; foo dat Robbert , grave van Vlaen-

deren ; die Carels dochter getrouwt hadde , uyt groote

fpijtdoorftackden Geheym-fchrijver, die het vonnis

gelefenhadde » Houdende het leven onwaerdigh te zijn

een quant van foo geringe ftaet, die hadt derven lefeU:

het vonnis des doots van een foo hoogh-geboré Prin^e.

Defe wreetheyc vzn Carel werdtby alle Schrijvers feer

vervloeckt ; te meer om dat hy felfs met den koning

Louis , fijnen broeder , op den toght van Damiofa in

Egvpten van de Saracemn gevangé, koninglick onthaelt,

tilde koninglick los gelaten was. Waer over oock Pedro

koning van Arragon hem in fekeren brief onder andere

verwijti dat hy meerder Nero was als Nero, ende wree-

der als de Heydenen. Defe onmenfchelicke wreetheyt

van Carel I endede moetwillighcyt van de Fran9oifen

1
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in't gemeen,werde door beleyt van eenen Giovami Pro-

cula van SaUrno, eertijts geneef-meefter van ^i^wfre^io,

foo gewroken , dat op eenen avonc , als de vejper-klock,

1 luvden $ alle de Fran9oiren , door geheel SicUyen ver-

moort wierden > ende de Sicilianen met wil van den paus

hlicclaes de^yden gemelten Pedro y/zi\ Mragon, als ge-

mi

1 . . ^J^^^H

Jéh Vïanfrdo, tot koning 'aèn-namcn . Het gebeurc

niet geheel lang daer nae , dat de fone van den gemelten

Orfi, mede alfoogenoemt , in eenen fcheeps-flagh ge-

vangen wcrdci van Rjiggiero dali* Oria , admirael van Pe-

dro d'jiragona, nu koning van Sicilyen , ende onder-

tuflfchen de koning Cml komende tefterveu> hebben

X 4
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deSicilyanenhetnot, daereenige Fran9oifen, die van
de moort overgefchoten waren,gevangen fatenjin branc
geftcken , ende den Raet van Sicilyen by een geroepen,
om (na 't exempel van die van Napels) oordeel te arijc-
ken over den gevangen C^r/o, prin^e van Salerno. In
welcke vergadering bv allegader,gedenckendede groo-
tewreetheyt, diede Vader door dulligheyt, endeniet
door wraeck, ofte rechr gebruyckt haddei met eenpari-
ge ftemmengewefen werde, dat fijnen gemelten fone
fterven zoude, beyde uyt wraeck, ende uyt recht. Ende
alfoo i zijnde de koning Pedro in Spaengjen > ende rege-
rende Sicilyen C O s T A N z A , fijnhuyfvrouw, ende
moeye van den onthalfden Conradin, dede 'smorgens op
goede vrydagh , den gemelten prin9e Carel aenfeggen »

dac hy fijn ziele hadde te verforgen , alfoo fijn lichaem
zoude van 't leven fcheyden , nae de wijfe van Conradin .

Op welcke boodtfchap den jongen Heere feyde: lck.bm
te vrede de doot te verdragen metgeduh ;gedencl{ende dat onfen
hetre Jefus Chriflus op defen [elven daghgefiorven is. Welcke
antwoort de Koninginne , een godtfalige wijfe Vrouw

,

verftaen hebbende , feyde *. Indiende Prinfeien aenfien van
defen dagh , ttil metfoo verduldigh ende Jachtgemoetfterven ,

ic\ neem oock,voor , ten aenfien van dengenen , die op dien dagh
gejlorven is , aen hem bermhertigheyt te beinjfen . fcnde heeft
alfoo eyndelickitegens den gemeenen wil van'tgeheele
Rijck i die om fijn doot riepen , te wege gebracht y dac
hy vry quam ; en is die geweeft, die men daer na noem-
de C<irf/ de II. koning van Napels; wiens nakomelin-
gen daer na noch langen tijt, het felfde Rijck als Konin-
gen, ende Koninginnen geregeert hebben.
Om volkomentlickte vertoonendeBarmhertigheyt

der Vrouwen, laet ons eens gaen ftellen defe goede Ko-
ninginne regen een Koning» Konings foon , broeder van
een heyligh Koningj ende den heyligen vader den Paus,

den

4
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den ftadt-houder van Chrip^sX^nen raetf-manjcnde aen«

ftokcrom fulckeen wreecheyttebegaen, Laet over-

leggen wat groote oorfaken van recht ende wraeck 1 die

de Koninginne hadde om te doé over het vergoté bloet

van haer neve » ende het afgenomen koningrijck. Laec

oock Gen dat die koning C4r«/ was van alie goede Hee-

ren geraden ende gebeden > om niet wreet re wefen te-

gen dien ongeluckigen jongen Heere > van den welcken

niemant van fijn vrienden was omgebracht j noch llaec

benomen , ofte eenige fchade aengedaen > waer over hy

wraeck behoufde te nemen ; met al 'c welcke hy even-

wel niet foo verre en is te bewegen ge weeftjdat hy zou-

de toeftaen> den felven jongen Heere in gevangenis fijn

leven te laten evndigen. Let nu aen d'ander fijde»dat die

goddelicke Vrouwe, getocht in haernaefte bloet, ende

hebbende voor haeroogen het exempel van foo ver-

vloeckten wreetheyt, begacn by den vader van den ge-

nen, die fy gevangen hadde; ende dat het volck>de ftee-

nen, en den hemel felve te famen om recht ende wraeck

riepen , ende even- wel door haren eenigen wil , niet al-

leen hem in 't leven gevangen hiel , geiijck fijn wreede

vader foo gebeden was,dat hy met Comadin zoude doé;

maer de bermhertigheydt van defe Koninginne ging

noch foo verre , dat fy by haren man aenhiel , ende ver-

kreegh , dat hy op fijn vrye voeten geftelt werde , ende

alfoo in plaets van fijn vader tot de kroone van Napels

quam , geiijck gefeyt is . O deftige Koningin ! ghy'zijc

waerdigh dat uwen lof allefins door de werelt geroemc

wert : daer de daet van koning Card altijt , ende by een

yegelick verfoeyt zal blijven , My gedenckt dat doen

ickte Napels de plaets aen- fagh) daer den ongeluckigen

Comadin onthalft was, ende alwaer voor de kerck van de

Carmeliten een kapelleken daer na doen bouwé is bv fijn

bedroefde moeder» mijn hert met groot medelijden be-

X s weegh-
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weeghde; foo dat ickoocknaulicx fnet goede oogen

konde aenfchoiiwen het gebalfemc lichaem van den ge-

meiten koning Corel , het welck nae foo veel jaren noch

in fijn geheel zijnde , cnde in een kafle recht op ftaendci

my aldaer vertoont weerde.

In den bloedigen oorlogh, den weické die van Genua

tegen de Venetianen over drie hondert jaer voerden, als

fy doen noch evei) fterck waren , hadden fy aen weder

zijde veel gevangens . Die» den peys door tuflchen-

fpreken van verfcheyde Prinsen geroaeckt zijnde , los

gelaten wierden. Van de vier duyfent Genutfers, die in'c

weder-nemen van C/;/ogg/4,dicht byVenetyen gevangen

waren, walTer twee duyfent, ende vijf hondert door

ftanck , ende verdriet in den kerckcr geftorvcn , de ove-

rige quamen geheel fchrael en naeckt voor den dagh.

Derhalven hebben de Venetiaenfche IofFrouwen( hoe-

wel haer eygen gevangenen te Genua , feer qualick ont-

haelt waren gewecft
)
uyt groot medelijden de felvige

met hemden, kouffenSïfchoenen, kleederen, naedac

elck van doen hadde , mildadelick verfien . Ende daer-

cn. boven , op dat fy op den wegh niet en zoude behou-

ven te gaen bedelen , noch teer- geit gegeven

.

. Afs Edipard de III. koning van Engelandt , de ftadt

Calais lang belegert, ende ten laeiften foo uytgehongerc

hadde , dat de Gouverneur gedwongen was , de liadt

over te geven , mits datter fes voorname borgers blooK

hoofts, ende becvoets , met den ftrop om den hals» de

fieurels van de ftadt,ende 't kaftcel moften overleveren,

ende dat de Koning met de felvige borgers zoude leven

na fijn wel- gevallen: foo hebben dienvolgende fes van

de rijckfte, ende aenfienlickfte uyt de borgerye haer fel-

ven, gelijck een ofFerhande voor al de anderen , daer toe

vrywiUigh O ver- gegeven» tot jammerlick gekerm van

de gemeentel ende den Gouverneur felf. Voor, den
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Koning aldus komende, (hoe-wel alle fijne Heerégrooc

medelijden met haer hadden )wcrden fy by hem fpijtigh

onthaelc , ende , niec tegenftaende , dat fy van vele ver-

beden weerden , geboodc haer terftont te onthalfen. Die

van Calais (feyde hy) hebben foovele van mijn volck

omgebracht, dat défe oock moeten fterven . Als dc

koninginnePHiLipPE van Hoü/dw^, des goeden graefs

fVillems dochicr merckte> dat den Koning fijnen toorn

op die arme borgers wilde wreken , foo is fy daer voor

geweeft. Ende geheel fwangergaende» viel op haer

knyen , feggende ;
Iviijngoede Heer, nae dat ick,in grootgt-

vaer over de :(ee gekomen ben , en heb icl{^ met van V verfocht .

Kubidde kk^ootmoedelick^ datghy , om Godes , ende mij>te lief-

de y genadigh :(tjt die arme borgers . De Koning keeck haer

aen>ende een weynigh gefwegen hebbende, fprack hv :

Vmiwty ick_ttfenfchte , datghy hier niet geiveejl en traert
;
g}iy

bidt my foo, datickhet niet en k^n tveygeren , icl^ fchenckfe

Doé leyde de Koninginne de fes borgers in haer kamer 9

dede haer de ftroppen van den hals nemen , verkleeden»

ende op haer gemack eten. Daer nafchonckfe haer elck

negen roreü-nobels> ende lietfe buyten het leger in fe-

kerheytgeleyden

.

De felfde Philitpe maeckten oock dat Charles dt

Blois , die in Bretaigne in't jaer 1 3 4-7. in den flagh gevan-

gen was I tegens den raet van dé Hertogh van Lancajlrtt

ende andere groote> lófch gelaten werde.

Doen in't jaer 1395. koning C^rc/ de VI. fijn finnen

bijfter geworden was,foo is by de Staten van Vrancrijck

de regeringe geftelt in handen van beyde fijne oomeni
de Hertogen van Berry, ends Bourgongne , die terftont al-

les verandert , ende des Konings naefte Raden een lack

op-geworpen hebben. Ende om die van kant te helpen,

lieten fy de felvige in de gevangenis ftellen. Onder defe

was mede den Heere de la B^vim , die den Koning, ende

des
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des Konings vader lang > en getrouwelick gedient had-

de. Hyhcmdaerop betrouwendejcn wildeniet vluch-

ten, als hy van fijn vrienden gewaerfchout werde : maer
ging felfs de Hecren tegen , die om hem quamcn 9 ende
hietfe vriendelick willekom. Gevangen zijnde > werde
fijn goet terftont aengeflagen > ende de fpraeckging, dat

hy benefFens d'andere zoude onthalft werden. Ende al

verdroot dit ongelijck alle vrome»foo en waflTer niemanc

die voor hem dorft fpreken> alsJoHANNE</eBovLON-
cNE 5 Hertoginne van Beny . Defe viel haren man dick-

wilstevoecj endebadt met gevouwen handen: Miin
jjHeer» ghylaetU t'onrecht opruyen , vanGjnbenij-

3> ders ende vyanden 1 tegens dien vromen Ridder > ende

3, eerlicken Heere deU RJvitre . JVIen doet hem groot

3, ongeliick> ende niemant en heeft het hert om fijn fake

3> te verdedigen , dan ick alleen . lek begere wel > dat

3, ghy weet> byaldien men dien man doet fterven, dat

3j ick noyt vreught en zal hebbê» maer al de dagen mijns

3) levens zal treuren om dien vromen, getrouwen, ende

5, wijfen Ridder. Mijn Heerjghy overweeght al te wey-

3, nigh de goede dienften , die hy U gedaen heeft , ende

35 de moeyie, ende den arbevt, die hv aengenomé heeft»

3, om U> ende my in den Houwelicken-ftaette verfa-

3, melen, Ick en fegge niet, dat ick fulcx verdiene,

3, (want ick ben maer een geringe Joffrouw by U te ge-

5, lijeken) maer ghy I die my begeerden, hadttedoen

3, met een hart man,dê Grave van fo/jc,in wiens voogh-

3, dye ick was, ende fonder het voorfichtigh beleyr vaa

,y den Hf^cre de la RJviere, ick en zoude jegenwoordigh

5, by U nier zijn,maer in Engelant : want den Hertogh

van Lamaflre verfocht my voor fijnen fone den Grave

3, van Erhy , waer toe mijnen vooght oock meerder ge-

5, negen was . Dit is U alles , Mijn Heer , felver wel

„ bekent. Daerom bidde ick U fecr ootraoedelick,dat

3} dien
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55 dien vi-omen Ridder (die my foo vriendelick hier

)j geleyc heeft
)
geen ongemack over en magh komen

.

Dé Hertogh van Berry{dk fijn huyfvrouw feer hefhad-

de > ende wel wifte» dat fy de waerheyt fprack ) verfach-

ten hier door fijn verftockt , ende vergramt herte > ende

beloofde de fake foo te beftiercn , dat"" de felve geen laft

en zoude hjden. Soo dat fonder die goede Hertoginne»

den vromen Heere, door haet van fijne vyanden> het

hoofc onnoofclick zoude verloren hebben

.

E L I s A B E T 5 koninginne van Engelant, al is'Ci dac

ry> daer het de faken van't Rijck vereyfchten, ftreng ge-

noeghwas> foo heeftfe even-wel de Yrcn> die tegen

haer opgeftaen waren > ende hare overften Edmond^ndc

PitttrBotcUry broeders van den Grave van Ormond, die

getracht hadden haer van 'tkoninckrijck vanYerlantte

berooven , in genade genomen . Want uy t Engelandc

gefonden zijnde > om dien brandt te fliiren » den Grave

van Ormondy heeft fijn broeders foo wel belefeni dat fy

haer den wille van de Koninginne onderwierpen 9 ende

gevangen lieten fetten : dewelcke blywas, datfcgele-

gentheyt hadde , om dit teycken van bermhertigheyt

voor haer quaet-willige te vertoonen. Tbiian.tom.i.

Bleeck oock de bermhertigheyt van de felfde Konin-

ginne in de Roomfche Catholijcken , die men feyde dat

de Engelfchen tot ongehoorfaemheyt ophitften. Want

fy geboodt de onderfoeckers van pijoigen,ende de rech-

ters van ftraffen op te houden. Ende korts daer na heeft

fy tfeventigh priefters 1 waer van eenige ter doot verwe-

fen , allegader in't gevaer van de wetten geftrickt waren,

geboden uyt Engelant te voeren

.

1 3. Dat LipfiM vorder tegen- werpt van de Deriel-

heytende Overdaet; daer van wert het eerfte volko-

mentlick wederleyt in*t volgende Bouck» in de capitte-

len van de Liefde tot de Mans > ende van de Eerbaer-

heyt;

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

30G28



i64 WTNEMENTHEYT
heyt: het ander is naeulicx wederlegginge weerdigh»

dewijl de Vrouwen by-na in-geboren is, fpaerfaemte

wefen . lek zal even-wel een exempel > dat roy juyft in

den fin komt > verhalen

.

De tweede huyfvrouw van Phocion en was te Athc-

nen niet minder vermaert van eerbaerheytiende fuynig-

hevt , als Phocion van vromigheyt. Als daer een nieuwe
Tragedye zoude gefpeelt werden i ende de gene j die de

Koninginne zoude wefen veel koftelicke kamenieren

eyfchten > ende de meefter fulcx wevgerende> hy niet en

wilde op't tonneel komen , om fijn perfonagve te fpe«

Icn , foo ftiet hem de meefter van *t fpel door *t behang-

fel t ende riep > Smgby niet , dat de huyfwouw van Phocion

altijtmm met eenemeyt en gaet ? maerghy:(tjt moettvilligh

,

ende bederft de Vrowven . Welck feggen al de vergadering

toonde met kloppen ende roepen , haer aengenaemte

wefen

.

14.Wat nu vorder belangt *t gene Lipfim voor-geeft»

dat de Vrouwe vreefachtigh zijn, ende dat haer gemoet

felden ftijght tot hooge ende deftige dingen i en heefc

mede niet meerder flotsials het ander> nu verh3elt> ende

beantwoort . Dit zullen wy nu mede met verfcheyden

exempelen gaen bewijfen

.

Cratesiclea was moeder van Cleomtnes , koning

van Lacedemonyen , die fwaren oorlogh voerden met de

Mheers , ende daer-en-boven noch vreefden voor ^Anti-

gonm , ende die van Macedonyen . Derhalven by fijn fel-

ven niet fterck genoegh zijnde » verfocht hulp ende by-

ftant van Ptolomeus , koning van Egypten. Die gafgoede

hoop^ met befpreck, d2Lt ddc Crateftclea fijn moeder i

ende foon zouden voor gijfelaers in Egypten gefonden

werden . Sulcx fcheen voor Cleomtnes vry wat te hart

,

ende te trots te zijn , ende al dwong hem de noot » foo

cn dorft hy fulcx fijn moeder niet openbaren. Jae als hy

voor-
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voornam,haer dat aen te dienéjfoo bleefhy in Gjn woor-

den fteken. De Moeder, gaeuw van verftant zijnde»

merckte wel datter yet gaende was,ende vraeghdé daer-

om fijn beft vertrouwde vrienden , hoe dat wtrck ftont»

ende wat C/fowiWfjfeggen wilde, ende niet enderfde;

op haer begerende, dat fy hem zouden vermanen , om
vry uyt den mont tc fpreken . Hier door heeft Cleomenes

ren laetften den eyfch van den Koning geopent: waer

op fy wel hertelick lacchende , feyde, IVas het dat,*
t
gene

ghf begont tefeggen , ende in u woorden bieeftfieken <f Sendt lie-

ver dit lichaemtjen waer dat ghy oock, begeert , daer het de fladt

dienji kim doen- als dat het hiervan oudtrdom tnde Udigheyt

vergat , Matr blijftghy een man , ende Kpning . Ende daer

op hiel fy aen , om ten eerften te verrev fen . Hy geley-

den haer met bet gantfche leger aen den oever,alwaer fy

malkanderen omhelfende niet fonder tranê affcheyt na-

men. Maerfy na'tfchip gaende, fe^de, fVelluflighf^'

ning van Lacedemonyen,ftelt ugemoet ende aenficht wel te vre^

den 5 op dat niemant en mercke , dat wyfchrtytn , oftey(t doen ,

dat ons vaderlandt onweerdigh h . Want dat hangt aen ons >

de uytkomji :{iillen de Goden heflieren . Etide foo tratfe bin-

nen boort, met een vrolick wefen, heckintbyde hant

hebbende. De felfde, als Ptolomeus korts daernae fijn

woort niet wel en hiel, efi Cleomenes gelegent heyt haddc

om met d^yicheers te handelen, maer om fijn moeders

wil na-liet, fulcxverftaen hebbende , liet hem weten »

Vat hy vry :{oude doen , *tgene tot dienjl ende eere van Lacede-

monyenj\rechten , ende dat hy dien?wlomcus niet en :{oudc

entfien^ om een oudt wijf, ende kjnt , die in fijn macht waren .

Wel wat dunckt u Lipjï , is dit niet een edel gemoet ge-

weeft , *t welck na hooge ende eerlicke dingen trachte-

de < Maer op dat ghy niet feggen zoudet , fulcx felden

te gebeuren , foo zal ick noch meer diergelijcke exem-

pelen by-brengen.
Cle-
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Clelia jeenRomeynfche maeght>in gijfeling ge-

geven zijnde aen den koning Porfena, als fijn leger ( waet

mede hv de ftadt Hoornen belegerde) lagh ontrent den oe-

ver van den Tyhcr^ bedriegende de bewaerders > was de

aenleyftcr i die de ander maeghden midden onder *t ge-

fchiet van de pijlen voor fwom i ende heeftfe allegader,

aen d'ander zijde van de rivier, behouden by haer vrien-

den gebracht. Als fulcx aen den Koning geboodtfchapt

was > foo heeft hy eerft toornigh > tcrftont gefanten nae

Romen gefonden j om CUlia wederom in gijfeling te

hebben)maer dat hy om de andere niet veel en gaf: daer

na in verwondering opgetrocken zijnde , verhief die

daet boven de Coclïus , ende Mm'tos , ende gafvoor i dat

hy 't verbondt mer de Romeynen ghemaeckt,voor ge-

broken zoude houden , indien fy niet wederom in gijfe-

ling gebracht en werde ; maer indienfe over- quam > dac

hyfe onbefchadight haer vrienden zoude t'huys fenden

.

De trouw was aen beyde kanten . De Romevnen heb-

ben 't pant der vrede i volgens 't verbont» wederom ge-

geven, ende by dé Tofcaenfchen koning en is de deught

niet alleen vry geftelt , maer oock ge-eert geweeft, ende

de maeght feer geprefen hebbende > feyde > dat hy haer

een deel van de gijfclaers fchonck > dat fy daer uyt kieferi

mochte , wie fy begoerde . Als die allegader voor haer

gebracht waré,koos fy uyt de felve de jongfte. het welck

voor een maeght eerlickft was , ende beft voor de gijfe-

laers » te weten , dat die verloft wierden , die , door haer

jonckheyti het ongelijck meeft onderworpen waren.

Na dat de peys gefloten was , hebben de Romeynen de

nieuwe deught vereert met een nieuwe manier van eere»

ende haer in de heylige ftraec opgerecht een bceldt,fy te

paert fittendè

.

Die Vrouw en heeft oock geenteycké van eé vreef-

achtigh gemoet gegeven , dewelcke/als fy van den ko-

ning
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ning PH//>x befchoncken zijnde tot haeronfchult ver-

wefen was , fe^de : lek zoude wel appelhrm aen Philips^

inaerden nuchteren. Door welcke woorden fy hem
•t geeuwen dede overgaen, ende van fijn dronckcnfchap

bekomen; alfoo gedwongen zijndei de fake nader in te

fien i ende een rechtyaerdiger vonnis te ftrijcken. Ende
aldus heeft (y *t recht , dat fy niet en hadde konnen krij-

gen > afgeperft : meerder voorftandt vindende in de vry-

moedigheyt j als in de onnoofelheyt

.

Vreefachiiger en is mede niet geweeft een oude Sici-

liaenfche Vrouw > devvelcke> als de borgers vanSyra-

cufen na de doot van den tyran Dionyfius , om fijn wreet-

heyt ende onverdraeghelicke rchattingen> feer verlang-

den } alleen alle morgens de Goden ging bidden» dat hy

doch wel mocht varen, ende haer overleven . 'Twelck

hy vcrftaendc , ende verwondert zijnde over die onver-

diende gunft , foo liethy haer halen 1 ende vraeghde >

waerom fy fulcx dede > ende waer door hy dat op haer

9) verdient hadde. Sy antwoorde: lek heb daer toe goe-

91 de reden . Want doen ick een jong meysjen was, en-

9> de wy met eené quaden Tyran gequelt ware, wenfch-

)) ten ick > daer van ontflagen te zijn : die dootgeflagen

5> zijnde t heefter noch arger *t kafteel overvallen . lek

9) was mede verblijt , dat fijn rijck haeft uyt was: na die

j> hebben wy u gekregen, de quaetfte van alle. Derhal-

„ ven vreefendejdat als ghy omgekomen zoudet wefen>

>,eenboofer inu plaets mocht komen, foo biddeick

„alledaegh voor u levé. Soo een kluchtige ftouiighe^c

en derft Dionyfius niet ftraffen

.

Panthea detiuyfvrouw van jihradata den koning

van Sufm , hadde van haer juw eelcn> ende koftelickhe>c

voor haren man , die ten ftrijde moft gaen, wapens doen

maken, ende fy hem die aenhelper.de, vraeghde hy mee
verwondering , Wd , Panthea ^gaetgby al ujuivedmteriiet

Y dvtn
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i68 WTNEMENTHEYT
doen voor mijn wapenen.^ Voormaer , zntwoorde Panthea ^

die en hehbe ick^ foo hoogh niet geacht : want ghy 2;ult voor mijn

tnde voor anderen , alsghy ufoo draeght , gelijck^ghyfchijm te

tvefen , het kpftelickjie juweel 7(ijn . Dit leggende crock fy

hem felfs de wapenen aen

.

Caterina Sforza, dochter van Galea^:{o her-

togh van Milan , nae dat haren man Girolamo B^arto , in

een famen-rottinge omgebracht was , gevangen zijnde

>

met haer kinderen , ende op die belofte ontflagen, endc

in'c kafteei laten gaen , dat fy hetfelfde aen haer over-

geven zoude I toonde een byfondere groothertighey t •

Want > te vergeefs gedreyght werdende met de doot

van haer kinderen , en heeft niet alleen het kafteei vro-

melick befchermt •, maer met hulp» *twelckfevan5o-

ïogna ende Milan ontboden haddei haer vyanden de ftadc

uy t gedreven , ende daer nae de fteden For//, ende Imola^

tót dat haren foon fijn jaren kreegh, met groote wijf-

heyt geregeert

.

Louis de Clermont was verradelick verflagen van Carel

Cambio , grave van Monforell , eenigh ongelijck wreken-

de. Renee e^u Clermont fijn fufter, een grootmoe-

dige vrouw , fiende dat die doot vaii de broeder ende

vrienden ongewroken bleef, ende dat niet konnende

verdragen, als d'heere van Balagny beloofde fulcxte

wreken, fooheeftfe tegen raet van vrienden (wanthy

was natuerlicke foon van leandeMonluc^ biffchop yan

Valen^e) hem getrouwt , ende vorder het hert
(
gelijck

men feyr) onder den riem gefteké.dathv hem waerdigh

toonen zoude foo grooten fortuyn . Defe als hy veel

van fijn felven beloofde, is weerdigh gehouden geweeft

by den hertogU van Alencon^om. gouverneur van de ftadc

Camerijck.it werden . Nae wiens , ende de Koninginne

moeders doot , heeft hem Balagnv , door aenftoken van

fijn huvfviouw , gedragen als Frin^e van Caraerijck

.

Maer
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Maer als ondertuflchen de ftadt van de Spaengjaerts be-

legert werde, ende de borgers> uvr haet tegen haren

man , de felfde wilden overgeven : fy > die al den tijt van

de belegering het ampt van een krijghf-man waergeno-

men hadde > fprack de borgers met een moedige deftig-

heytaen (gelijck hiervoor verhaelt is) om haervan'c

overgeven af te trecken . Maer als den haet van de man

by de borgers meer vermocht,als haer welfprekenhevtt

(ïgh keerende tot de Fran^oifche bevelhebbers > Ickj^eU

Ie, feydefvi mijnenjiaet , mde't welvaren van defladt , die

van de hoygersfelver verraden is , in uwevromigheyt : foo ich^yet

vermagh , ick en :{al alttjt met mijn exempel u niet ontbreken ;

want ickwil veel liever als een Prin^effefierven , dan als een ge-

mene Vrouw leven . Ende heeft alloo > nae dat de borgers

de Spaengjaerts ingenomen haddenjcn het kafteel oock

*s anderen daeghs overgegeven zoude werden > verwij-

tende haren man fijn blooheyt , dat hy foo grooten for-

tuync overleven wilde , met fuchten ende kermeni eer-

der haer leven, als het kafteel verlaten, even voor het

overleveren ftervende

.

Als Francais de I. koning van Vrancrijck overleden

was , foo dede Henrick^de 11. fijnen foon , van een edele

Joffrouw, die van fijn vader feer befint was geweeft,om

haerfchoonheyt, gelijck gemeent werde , ofte liever

om haer verftant , ende fedige manieren , de overgrootc

gaven aen haer gefchoncken , wederom eyflchen . Sy 1

na daife *t gene niet verberght en konde werden,in han-

den van de boden vriendelick overgelevert hadde : fonc

eenige dagen van fclfs aen den Koning alle haer feer

koftelickejuweeien , met die woorden : Dettüjl dmKp-
ning beliefde fijn vaderlicke giften te verbreken , dat fy

niet en

:{oude in gebreke blijven i maer dat haer alleen leet ti^ai , dat hy ,

op tviens trouwe de Vadtr alles betrout hadde,fcheen te twijffelen

van haer trouwigheyt in't tvederomgeven van gout, peerhh ^nde

y 1 an-
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*7o WTNEMENTHEYT
anderjwpeelen. Maer datƒt den Koning tegenwoordigh van die

forge T^oude ontlajïen^ ende dat al 'tgene waer in hy deforghvuU

digheyt Van de bodengemift was^ nu als van een mildadigh herte

gefonden werdende ? dm Koning nafijn believen mocht gebruyc-

ken . De Koning verraaeckt zijnde > door die groother-

tigheyt, ende om d'eere van fijn vaders goede naem>de-

de haer oock 'tgene tiy te voren door fijn boden ontfan-

gen hadde , met woecker wederom fenden

.

Ons eeuween is mede niet ontbloot van exempelen

van kloeckheyt. Als in den wreeden oirlogh om de Re-
ligye in Vrancrijck mede belegert, ende op-geevfchc

werde het kafteel, (de ftadt al in zijnde) van AiowMyg»

in*t jaer i <6i. Renee^j France , dochter van koning

io««de Xll> Hertoginiie van Ferrare, wie de plaetfche

toequam,daer binnen zijnde, en was van de dreygemen-

ten, die haer van de beleggers gedaen wierden,niet eens

vervaert,maer een hoogh ende Koninglick gemoet too-

nende (fchrijft <i« T^o«in't 30. bouck) vermaendeden

Overften, dat hy wel toefien zoude,wat hy began: wanc

dattcr niemant in't geheele Rijck en was , die over haer

yet te feggcn hadde, als alleen de Koning. Ende lbo hy

voor hadde , om op het Cafteel te fchieten , dat fy haer

felvenvoor aen zoude ftellen, ende verfoucken , met

haer eygen gevaer, ofte hyi ofte yemant anders foo ver-

metel zoude gevonden werdë,om der befte ende mach-

tighfte Konings dochter te derven om hals brengen.

Dat haer oock geen vrienden en onbraken , die het on-

gelijck haer acngedaen op de aenvangers van foodanigen

fchelm-ftuck manhafrigh zouden wreken, endefulcx

niet alleen in haer ftrafFen , maer oock in haer kinderen,

felfs die noch in de wiegh lagen . Door welcke woor-

den van de edele Prin9eflre den Overften beweeght zijn-

de , ende vreefende voor haer gramfchap> en dede geen

gewdt. ^
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Alsin'tjaer 1588. den Hertogh van Efpernon zijnde

op het cafteel van AngouUfmt befet was t ende dat de op-

roerige in de ftadc fijn Vrouwe (die fy gevangé hadden)

dreyghden voor een borftwering tegens het gefchut te

ftellen,ofte haer met poken tedoorfteken> ten zy de

felfde hare man tot overgevé van het Cafteel en bracht

:

foo en toonde fy gantfch geen bcfchroomcheyt voor de

doot, maerfeydewel meteen groote kloeckmoedig-

heyt > dat fy haer mans eereende behouw liever hadde »

als haer eygen Ievé,gelijck den felfden di Thou befchrijfc

Htji.^i. lek zal hier byvougen een ander exempel, ge-

fchietinmijn huyfvrouws vaderlicke ftadt , ende haer

neefs huys. Sekeren dief » de venfter by nacht opge-

broken hebbende , was in de keucken gekomen , daer

een dienft- maeght fliep . Daer focht hy > om alles wel
te doorfien y een kaers te ontfteken , ende by den haerc

komende» blies hy aen de kolen. Dc meyt wacker

zijnde, konde uyt het glinfteren » dat de geblaefde ko-

len van haer gaven, fien, dat het een onbekent aen-

geficht was ; wel denckende , wie hy wefen zoude t

en ftelde fy *t niet op vervacrttezijn , ofte te fchreeu-

wen , maer ftil ende voorfichtigh uyt het bed fpringen-

de , greep fy een groot brant-hout , ende gafhem daer

mede foo grooten flagh op't hooft , dat hy niet meerder

van doen hadde . Dit befteic zijnde , gingfe nae de ka-

mer van haer heer, Pauivels de Hubm, borgemeefter van

Ziericzee, ende vertelde hem haer wedervaren , Hy de
daet toeftaende , gaf het *s anderen daeghs de Magi-
ftraet aen j die het met verwondering aenhoorden , de
meyt prefen , ende den diefop't galgen velt deden bren-

gen . Hier op heeft onfen Ziericzeefchen poëet defe

verflen gemaeckt:
Een maeght van XjerickjS^ee , mt min als niet helatm,

Maer iibtw nietgefim tedwdm achterJïraten

,

Y 3 Tê
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7» WTNEMENTHEYT
Te leven of> denfchoy , en metten bedel-fac}{^t

Gingh liever in den dienjï , en kpos het ongemac\ •

Sy wdf in vollejeugbt en in de befiejaren

Bequaem om Vroum te %ifn , en met een man teparen .

Haer troutve woi hekent , enfy waf rap ter baridt^

Sulcx H fy fracxgewilt hy d'eerfie van het landt •

t>e grootfte van deftadt die willen haer vertrouwen

Haer kjndersh te T^ijn , haer huyjen op te houwen

,

Sy hooge vangemoet komt hy een Burger-Heer ^

En dient gtltjck, 't hetaemt y Vol trouwe vol van eer .

*Tgebeurd' eens inder nacht > als alle menfcbenJliipen ,

Behalven die alleen die daer tenproye liepen ,

Dat een van defe bcnd , een afgerichteguyt

Sprongh door het venjier gat ontjloten door een ttiyt .

Hemfcheen bekent te \tjn , hoe dat de deurenfloten ,

En heel het neder -huys in kramers wasgefchottn ,

jVaerdat dekeuckenflont , en waer de vuyjler waf ,

Daer veeltijts in de nacht het vyer leyt onder d'oi

,

Hy treedt tot aen den beert , enfoeckt de fulfer-ftecken ,

Maer , mits by geen en vindt waerfigh de vingersfireckfn ,

Soopoot hy mette voet de kpl^n over-een ,

IVaer door eenfnelle vonck^degantfchefchou befcheen •

Die ,fchoon terftontgedooft , heeft aen den onbedreven

Een kaers in't ooghgebracht en in de vuyfi gegeven

Hyfijght tot op de vloer , enflreckt de leden uyt ,

Enblaefi als[onder wint , maer echter metgeluyt.

De kpol tvds hardt van aerdt ,fulcx moet hy flijver blajen ;

'Twelckdoende denckt hy niet dat hy begon te rafen .

De maeght , die op haer bedt in defe keucken lagh »

^l fluymerend en weet enfut niet datfefagh

Tot datfe wacker wm . Syfagbjes op gerefen

Kjijght flracx een vaem-hout vafl van menigh uytgelefen ,

£wflapt tot by den dief , die , mits hy deufigb is

Van V blafen , hoorde niet
jfy vat hem wü gewis

En
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En flact hem op de kop 5 gelijck^da heulen plegen

Ofmet eenfelle bijl , of met eeublancken dtgm •

De fielt aldus verrajï geeft maer een hic\eeu ftiick.*

En iffoo tod gedoot van *t hout als van defchrick'

»75

Sy neemt defdfde kaers , en tveet de kpol te breken»

En heeft van fionden aen een helder licht ontjlekerj ,

Dat fieltfy daertgehoor

t

, en fiet den dooden aen ,

Enfeght , Datghy my dacht , dat heb ick.ugedaen .

Biernaefoo dubtfe wat , en gaet eens overleggen

Ofop dat ftout bedrijfniet quaets en vid tefeggen

.

Syfpreeckj haerfelven vry , maervreefi des niet-te-min

Dat wel des rechtersfiem mocht :{ijn van anderfm .

Sy twijffelt yet te doen j en denckj , hoe l fal ickjoopen ^

Jck.hebber eengevelt , die rooven yfielen , jlroopen ,

E« moorden hadtgepleeght , hadd' icket niet belet

;

Wder waffer oyt eenfwaert op foo een maeght gewet ?

Hoe Ifal ickblijvenfïaeny engeven mygevangen

En werden opgeknoopt daer defen dief moet hangen .«*
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Ofvoor het aldirm'm^ ,fal ick^ te rechtegaen

EnpUyten op mijn hals die niet en heeft mifdaen ?
Sal icf^ in vreefe :(jjn van noch te :(ijn verwefen

Van rechters die mifchien niet veel en :(ljn belefen ?
fVien defen kan bekent ofwel een dienaer T^ijn .«*

Heer , geeft my raet en daet , en ftelt my buyten pijn l

Godt heeft de maeght verhoort . Haerfinnen :(tjngefegen ,

£» heeft na't lejie woort de befte rondt gekregen .

Sy denckt , de Borger-Heer , die ick,heb welgediem >

Die my de meefïer h , en boven dat een vrient ,

Sal/eggen wat icj^doe . de maeght , met bloote voeten ,

En in haer hemd alleen ,gaet haren Heer begroeten ,

En treedt in fijn vertreck,^ Mijn Heer,feght/y, mijn Heer,

Watftrafheeft een verdient die dieven leyt ter neer ,

Tc weten , dieven , die by nachte door-gebroken

Gaen rooven onfenfchatgewapent met haerpoken

Ofander :(tjd-geweer
(
want dit had defenguyt

)

Dieftoot men , fpracl^de Heer , met eeren in haerhuyt .

$00 ben ick vry »feyfy ;en die ickheb verflagen

Heeftftrajfe na verdienft van mijnder handtgedragen

.

Hoe ! raejïghy f feght de man. Neenfeyfe yttfgefchiet •

E» , Heere,foo 'tulujly komfiet Jck.jocket niet •

Terwijl hy licht ontfteeckf en blaeft met volle kaken ,

Héb' ick.uyt volle macht hemftockr'^ifch leerenfmaken

,

En op den beck.gelapt een brandt-hout ttytte ton

Soo dick,dat ick,het naeii met handengrijpen kon

,

Jnjaffa leyt hv nu , enfal ons niet berooven .

De man die h de meytgehoutven tegelooven

Dewijlfe redengeeft . hyfpringht ten bedden uyt ,

Ew vindt defaeck^gefteltgelijckfe woi beduyt
3

Hy prijft de kjoecke daet , en looft haer vry tefpreken.

En daer med' ff hy weer infyn vertreck.geweken ,

Maer (luvt de deure toe , uyt vreefe dat degeeft

Vifn die daer neder lagh nochfpeUn mocht de beeft

»
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Sy nin eenfiergmoeyt , jl«v» iatter was ontjloten ,

Ew denckf nitt aen het bloet dat bv haer wm vergoten

,

Syfmoort het vyer in d'afch , de l^aerf^en inhet vet>

En vanght noch heel de nacht een witjen in haer hedt .

Defongaff{i.rtsden dagh : de lusden :{ijngerefen ^

Maer eer dat dtfedaet kpnd' elders kenbaer wefen ,

Soo had de Borger-Heer » een man vangnet beleyt ,

De rechters opgemaeckt tot voordeel van de meyt .

Defaecken leedgeen laft , deminfi-geleerde Schepen ,

Te Leuven nostgefchaeft.te Leyden noytgejlepen ,

Soo dom yfoo ftijf,fooftom alsyemant immer tvos ,

Bekende dat /;v noyt voor haer een flrajfelas .

De kpechtfprac^ (luht en recht .. de dtefwert doot veripefen,

De maget vry gcfêyt , en over-algeprefen

;

De diefkreegh noch eengraf , matr op hetgalge-velt ,

Dematghthaereerfien loon nuick^haerhebgemelt

.

lek, > die noyt mijneJladt , noch hare vrome daden

Sal laten ondergaen met jaren êverladen ,

Belaf\ met ouderdom 3 die mijne jongepen

Sal houdenm dejeughtfoo langh als icker ben .

En by aldien wy hier by brachten alle de gene, die

wy op haer eygen plaets van vromigheydc > ftantvaftig-

heyti verftant ende raoedighevt in 't oorlogen prijfen t

daer en zoude niet minder blijcké, als dat fy niet na hoo-

ge, ende eerlicke dingen en trachten

.

I ^. Dewijl dan nu volkomentlick fchijnt wederleyc

te zijn,al 't gene dé hoogh-geleerdé Lipfius deVrouwen

tegen-werpc t om haer onbequaemhevt tot de regerin-

ge aen te wi)fen>foo zullen wy nu met de daet felye gaen

betooncn, dat vele Vrouwen van alle tijden wijflclick

ende geluckelick gcregeert hebben

.

Als nae de doot van Mexander Polyfperchon , de Sicyo-

wyer/ het jock wouden van den hals werpen > ende haer

felveninvryheytftellen; foo heefc fijn weduwe Cra-
y 5
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T E s I p O L I s , alles foo wel weten te beftieren» dat fy hec

krijghf- voick aen de hant krijgende > van de gene > die

tegen haer in wapenen gekomen waren>vele verflough>

ende van de gevangenen , dertigh dede hangen . Waer
nae fy over het Lant in gerufthey t ende lieftallighey t re-

geerde > gelijck Diodom verhaelt . Ende diergehjcke

fchrijft van Pythodoris, veleKoningrijcken

met lofgeregeert te hebben .

P H I L E was huyfvrouw van den koning Demetrm»
ende dochter van ^mipaar , die in*t leven , ende nae de
doot van AUxander, het koningrijck van Mactdonyenytn-

de heel Griecken-landt regeerde. Defc als het noch
maer een jong meyfjen en was i fcheen foo uyt te muy-
ten met een aengeboren verftant, dat de vader felve haer

raet vraeghde> ende daer na luyfterde. Ende die vader

»

die nu een oudt man was, ende, uvt het verhandelen van

foo veel faken,doorflepen. Wat Dmetrius, doen hy haer

getrouwt hadde < hy wasnvat vremt van (innen , maer

fy wift hem wel te ftieren; fy verberghde het befchul-

digen , verfachte de gramfchap , ende wenden hem toe

al wat billick ende vroom was . Ende nu een rechte

moeder van *t volck » geringe luyden kinderen hylickte

fy met goet uyt,die door ongeluck verarmt waren,hielp

fy op de been»vorderden alle eerlicke menfchen.Meng-
den haer oock , behoudens haer Vrouwelicke fchaem-

te, felvcr onder deKrijghs-Iuyden, fprackfcaen> gaf

haer moet, metfulcken aenfienende vriendelickheyt 9

dat fy alleene de oproerige ftildê,ende de afgevallen we-

der tot haren fchuldigen plicht bracht. In 't korte > dac

alles wat in't rijck wel gedaen werde , alleen quam door

haer wijfe beftieringe.

JvLiA Ma M ME A was moeder van den keyfer -/^/e^-

AYider, door wiens kloeck beley t hy de werelt wijlTelick

regeerden

,

PVL-
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PvLcHERiA, fufter van den keyfer TWo/j«j den

jongen, ende wat ouder als hy, die op fijn (evende jaer

fijn vidcï ^rcadius verloor, was meefterfle vandefen

haren broeder in manieren , en^e onderwi jfinge . Ende

doen hy al groot geworden was , bleeffe hem by ,
ende

hielp hem het Rijck met grootc forge, fedigheyt, ende

godtfaligheyt regeren . Ende foo lang als fy aen 't roer

ftont , ging alles met goede ordre voor de windt :
maer

als fy doornijdt endelaftering van fommige daer van

geftootenwas, foo begaf fy haer op een hout buyten

Conflaminopden, ende leefde aldaerftil ende godtvruch-

tigh.Tot dat fy na feven jaer.het bedrogh van haer lafte-

raersvoor dendagh gekomen zijnde, ende het Rijck

van alle kanten vervalleriCe > wel te pas genomen werde

om *t felfde te onderftutten . Het welck (v met groote

neeiftigheyt loflick uy t-voerde. Een proefvan haer ge-

moetjènde wijfheyt zal wefen: Sy fagh dat TWq/?«j,ve-

le verfoucken,die hem gelevert werdé.ende door vrien-

den aengeprefen, onderteyckende, fonderde felvige

eens geleien te hebben. Sy vont een goet bedrogh,om

fulcx te doen beteren, ftelden mede een verfouckin»

'twelckfehem overgaf, waerin fy verfocht, dat fijn

huyfvrouw E««foc/4 haer tot een flavinne overgeleverc

zoude werden , Hy nam dat aen,ende onderteyckende

»t felfde op ftaende voet : ende fy om haer perfonagie te

fpelen , hiel Eudociaetn wijl tijts by haer . Hy daer over

verwondert zijnde , ende fijn huyfvrouw ontbiedende

,

liet fy weten, niet gefmtie zijn, de felvige te fenden>

als de welcke met goet recht haer lijf eygene was
.
Sy

bracht de hant , ende onderteyckening voor den dagh

;

op dat hy fulcx in toekomende tijt mocht laten. Als hy

fonder kinderen geftorven was , de faeck verbergende

,

ontboodc Uarciamm , een vroom ende ftrijdcbaer man

,

ende verhief den felfden cot hec Key ferrijck .
Ende om
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hem aenfienelicktT te maké, foo gunt fy hem haer hou-
wehck, maer alleen met den titel. Want fy befprack,dac
haren maeghdom, die fyjgeeftelick zijnde, Godt opge-
ofFert hadde , niet gequetft en zoude werden . Sy heefc
met hem eenige jaren wel geregeert , ende wert feer ge-
roemt by de hoofden van de H. Kercke den paus Leo,
den bilTchop Hilarius, ende vele andere

.

Theodora regeerde alleen nae de doot van den
Vt^ki Conflamims Mommachus, endebehiel de hooge
.macht foo lange als fy leefde . Sv verhief haer Raetf-
luyden tot de hooghfte ampten . Maer fat felve op den
hchter-ftoeljgaf de Gefanten gehoor ende antwoordt»
ftelden demagiftraten,wèes vonnis,ftreeck haer oordeel
over byfondere ende algemee^e faken. Ende haer rege-
ring is oock feer geluckigh toegegaen , Want niemanc
heefc hem oyt tegens haer geflelc , niemandt van deon.
derdanen heeft haer geboden verfuymt , noch geender-
hande volckeren hebben *c Roomfche rijck oorlogh
aengedaen . Jae felfs de tijden vao't jaer hadden alfdoen
haer rechte gemarigheyt,eiï de aerde gafveel vruchten.
Amalasvnta, koninginne van Italyen , hier

voor mede vermelt,heeft na de doot van haer vaderTAo-
doricus , met haren jongen fone ^r/>4/4r/Vtt/ acht jaren ic
l^dtww4 geregeert , ^h veel quade daden van haer vader
verbetert. Ende onder die.hec aen-geflagen goet,aen de
kinderen van Symmachusy^h Boëthtus,wedsrom gegeven.
Berengaria, huyfvrouw van Ftrdinand, ko-

ning van Leorïy maer om de maeghfchap van hem verla-

ten, heeft nae dQdooiwin^lfonfusdiïX, koning van
Cajïilyen haer vader , de voogdye aengenomen van Hen-
y/V^haren broeder, die fijn vader gevolght was. Na fijn

overlijden , als de Caftilianen het rijck haer wilden op-
dragen , heefc het afgeflagen , ende op haren foon Ferdi-

nand, van elfjaren;gebracht. De vader Ftrdmnd, die al

een
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cn ander vrouwe getrouwe hadde > hem felven hier ce-

*'|gcn ftellcnde, heeft fy met wapens verjaeght: ende alles

• '^foo wel ende wijlTelick bericht i dat het fcheen al ofdie

: NtrcfFelicke koning Mfmfusde IX. weder levend gewor-

'ïjden was,
Machtelt, dochter van -/^//üw/«j<i<I. koning van

-^"n^Fomgatlt als Philips grave van Vlaenderen buyten 'siants

was > om het heylige lant te helpen winnen) ïbo regeer-

' O den fv de Vlamingen,met groote wijlheyt ende kloeck-

^'•g moedigheyt . Sterf in'tjaer 1 1 1 8.

Catalina koninginne wzn Portugael y huyfvrouw

van lohande lil. heeft hetrijck nae haer mans doot»

clck een gelijckelick recht doende , in groote vrede en-

de eenigheyt geregeert

.

B L A N c A de Spaenfche i maer koninginne van

Vrancrijck> was by uyterfte wille van haren man gefteltf

om ten tijde van hare onmondigen foon S'Lodetvijck^.hct

rijck waer te nemen ; het welck fy, hoe- welfei om datfe

een vrouw ende vremt was,yeel benijders haddeitreffe-

lick uytgevoert heeft

.

Baptista MalatestAj huyfvrouw van GwWo ,

prin^e van Vrhin , regeerde haer lant beter , ende wijfer t

Éf* i als haren man: waerom fy van de onderdanenials een ge-

mi meene moeder van haer allen I ge-eert werde» endede

B^vremdelingen tot een verwonderinge was .

Pavla Malatesta , uyt her felvige geflachti

ijfX 1 huyfvrouw van Giouanni Francefio Con:!^aga, prin^evan
' Mantua, die genegen zijnde tot den oorlogh;de regering

i van de ftaet > wel kennende fijn Vrouws wijlheyt > heel

) op de felfde liet ftaen

,

I Margarita Chris tenis, dochter van den ko-

I ning van Dacyentdls fy met lacob de II 1. koning van

Schoilanc getrouwe was > heeft de gemoederen van'c

Volck , 'c welck van den Koning > om fijn quade manie-
' ren»
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ren , vervremt was I metwijfheyt ende fachtigheyt tot

haer getrocken, ende gemaeckt, dat fy de regeringe van

haren man , die de Schotten tegen was , om dat hy fija

vrouws raei niet en volghdei by de hant kreegh : de on-

derdanen liever onder de Koninginne > als den Koning

ftaende

.

LEONORAd*AR.AGONAdochtervan Terdinand de I.

konifig van Napels , als haren man Hercules da Ejïe, her-

togh van Ferrare , buyten oorlogh voerde> foo regeerde

fy t'huys de landen met groote wijlheyt

.

Het felfdededeBLAN CA Este, huyfvrouwvan

Gdeot , prin9e van Mirandola , dk dickwils bekende,dat

fijn hujfvrouw beter ende wijflelicker regeerde , als hy

felve. .

Dewijl Edftard 1 1 1. koning van Engelandt m
Vrancrijck oirloghden > foo viel Daiid , koning van

Schotlant , met een leger in Engelant » maer fijn huyf-

vrouwe Phïlippe van Hollant> de goede Graef

TViüems dochter , queet haer foo wel > dat het landt den

Koning niet eens en miften. Gaf haer Krijghf-volck

fulcken moet>met haer tot vroom ftrijden te vermanen,

dat fy niet alleen den flagh by Nieu-cafieel en wonnen ,

maer' oock den Koning van Schotlandt felve gevangen

namen. Dit gebeurde in'tjaer 1 546.

EvFEMiA d'ARAG DNA regeerde voor haren min-

der-jarigen broeder Frederick, koning van Skilym, ende

voerden den oirlogh tegens vele oproerigen > alle be-

raetflagingen » ende velt- flagen felfs by- wonende

.

B^m d'Anjou, grave van Proven^e, was boven fijn

ontrecht ertgeriaem gemaeckt van leamede II. vanhec

Koningrijck van Napels, in^tjaer 143 S ^m^^ doen ter

tijriu^'rt krijghf-gevangen van dé QrzwtvznViiudtmont,

Ivl;ier daerom eiï bleet foo grooten faeck niet achter.

Want bygeftaé zijnde van ee I s a b e a v <ff L o r ra in e ,

fijn
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fijn huyfvrouw > een rechte Ama\om^ die in een vrou-

wen Lichaem drougheen mans Herte {{t^tPafquitr^*

de Recherches z6
.
) ende dede foo veel trefFelicke daden t

geduerende die gevangenifle , dat ick meene fulcken

Ituck behoort mee goude letteren gedruckt te wxrdé in

de Hittorve van Lorreyne. De tijdinge verfiacn hebben-

de, loc irockfe cei ftont met twee van haer Kinderen van

Marfeiüe nae Napels , verfocht ende kreegh hulpe van

P^/7//>i,hertogh vaa M/74»,quam te C4/>/<» aen, een zee-

ftadt > aen de welcke om haer fterckre > ende gelegent-

heyr veel gelegen is>leyde daer van haer eygen voick in»

ende revfde doen nae de hooft-ftadt , ende daer het ge»

heele Koningrijck fijnen naem van heeft, Napels, alwaec

fv met groote vreught van de hare ontfangen w ei de, als

zijnde
(
gelijck F4c/w in't 3.bouck van fijn Hiftorye

fchrijft) een vrouwe van fonderlinge fedigheYt9 wijf-

hey t > en ftatigheyt> boven het verftant van een Vrouwi
gelijck fy fey t , Ende dit hiel fy aldus tegen een van de

wijfte I ende klouckfte Koningen i die oy t geweeft zijn»

te weten Alfonfm van Jiragon , ende Sicilyeriy tot dat haer

man B^nét ontfiagen zijnde uyt de gevangeniffe» by haer

quam

.

Alitj hertoginne van Brabant> heeft, na de doot van

haren man,in't jaer i i6o. overleden, alfoo den oudtften

foon onnoofel was > hetlantmet groote wijfheytgere-

geert>tot datfy haren tweeden [ou^landeh de rege-

ringe Over-gaf.
IsABELLA i'<«2BoRBON wasom haer vetftant ïn foo

groote achtinge by hertogh P/;/7//jjx'4w5orgo«g/cn, dat

hy fonder haren raet niet en dede > foo dat fy fcheen be-

neffens hem te regeren

.

Even-wel zijnder weynigh te gelijcken by I s a b e l-

LA van C4/i//yen,koninginne van Spaengjen, ende huyf-

vrouw van Ferdinand van Aragon, Sy leefde geheel god-

fa-.
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faligh , ftichtelick > ende foo fober > datfc noyt wijn en

dronck ; foo ftatighi datfe noch comedianten, noch ba-

tament-fpeelders } ofte diergelijcke en wilde Gen . In

plaets van diciwarenaltijc ontrent haer,trelFelicke man-

neoicnde ftatige vrouwen» oock jonge edel-luyden,en-

de jofFrouwen > diefe in alle fraeyc konften dede onder-

wijfen . Dat hofen was niet anders als een fchool van

eer ende deught. Soo dat daer voorname mannen uyt-

gefproten zijn I ende onder anderen roede den grooten

velr-overften Confalvo de Cordoua , die het koningrijck

van Napels ^en Spaengjen gebracht heeft . De Konin-

ginneen had niet minder verftant van borgerlicke» als

oorloghs faken . Wat ifler groots in*t rijck fonder haer»

jae niet door haer aengerecht ^ De Koning haren man>

en de Raedheeren inder daet bevonden hebbende haer

wijfheytende geluck in de beraetflaginge > nemen aen

voor orakelen (eade dat fonder te pluymflrijcken) al

•tgene fy voorflough. Sy heeft *t rijck,dat vol oneenig-

heytjvol rooven ende moorden was»gefuyvert ende ge-

ftilt. Sy heeft het recht herftelt, 't welck door't gewelc

van de machtighften verdreven was. En wat wil ick het

al verhalen ^ Hoe dat fy op groote dingen gelet heeft, is

daer aen te fpeuren, datfe het dobbelé niet een heeft ge-

dooght, ende het felve foo ftreng verboden, dat nic-

mandt (daer nochtans dat volck feertoe genegen is)

eens in't heymelick ofte om een houck,en dorft fpelen,

daerfe fulcx te voren gewoon waren in herbergen , op

ftraten, ende wegen, Hier-en-boven en quamfe in den

oorlogh niet alleen met raet , maer met daet : heeft van

den Portugaelfchen oorlogh , in 't afwefen , van haren

man,een eynde gemaeckt, ende in die van Granaten, die

lange tijt duerde , is fy dickwils by geweeft , ende heefc

het geheelc Koningrijck ten laetften met haren man in-

genomen . Altijt groothertigh,ende altijdt wat groots

voor
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voorhebbende. Soo is het Koningrijck vinNavarre

door haren raet gevoughr by de andere van Spaengjen,

die fy befac de Cananfche eylanden in-genomen; Jac

{clver Nieuwe tverdcity oUc fVeft-lndyen y hecverbor-

genfte deel der Naturen,is door haer ontdeckt ende ver-

overt . Want de Koning was wel een fraey man , inacr

wat bloode ende vafthouwende,bequanier om het Gjne

tebewarenjals re vermeerderen. Sv Hreckren haer palen

wijdt uyt> ende als de komngChrifiojfelColumho Ung
dralende gehouden hadde,ende ten laetlten heel liet loe-

pen : foo is hy bs de Kouinginne felver gekomen , haer

fijnen voorflagh,ende wegen om lulcx uyc te voeré ver-

toonende>ende heeft van haei fchepen>volck, ende wa-

penen verkregen

.

Om nu oock tot ons te komen . Vier Prin^eflen uyc

het huys van Oofienrijck^y dochters van Ke>fers ende Ko-
ningen,ende alle afgekomen van de hoogh-gemelte ko-

ninginne Ifabtlla , hebben aen de nakomelingen een aen-

genamc geheugeniffe nagelaten van haer goede rege-

ringe over de Nederlanden.Ende de Landen,die fy door

goet beleyc , ende gunfte des volcx » voor den haren bc-

waert,ende behouden hadden>zijn daer na door onvoor-

Cchtigheydt van de Bevelhebbers» infonderheydt den

wreeden hertoghi'rfwM/w, van haer Heeren vervremc

geworden

.

D'eerfte onder haer is geweeft Mar gariet van

Oopenrijek^t dochter van keyfer Maximiliaen den eerjien

(die getrout haddc MariaXarelsdenj?o«/rweenige doch-

ter > ende alleen erfgenaem der Nederlanden) ende we-
duwe van den hertogh van Savoyen. Defe regeerden de

felvige fcer wijflTclick uyt den naem van haer broeders

Philips foon, keyfer Careï den vijfden ^win het jaer 1 5 »
3*

In haer plaets quam in't jaer 1 5 3 1 . M a r i a van

OoJlenrijck^dQs gemeltens Philips dochter, ende weduwe
Z van
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van Lodecvijck. koning van Hongaryen . Sy regeerden het

lant met grooc beleyc, ende voorfichdgheyt : gebruyc-

kende meeftden raet van d* Heer ende M' Km«»i van

MieropCorneliifz. (gefeytde groote Vincent) Ridder,

heer van Cabbau , de Ketel i Linde > &c. den wclcken

de Keyfer, op verfoeck van defe fijne fufter, van Reken-

meefter in HoUandc, maeckcen Threforier generael van

alle de feveniien Provin9ièn. De gcmelte groote Thre-

forier liet onder andere nae > een dochters foon lacobdt

tVttte , Borgemeefter van Ziericzee > oock vader , foon,

ende neefvan Borgemeefters>mijn huyfvrouws groote-

vader

.

Als M4n4 den rijt van vijf- en-twintighjaer feerlofFe-

lick geregeert hadde i foo heeft de Keyfcr % doen hy de

Nederlanden aen fijnen foon overgaf > haer ende haer

fufter Leonora , laetft weduwe van Fran^ois dm 1. koning

van Vrancrijck , mede na Spaengjen genomen , alwaer

fy overleden is . Philips ftelden in't jaer 1559. in haer

plaetfe Margariet fijn fufter (die degemelte keyfer

Carel gehadt hadde by een edele Vlaemfche JofFrouw

Maria van Geefi) ende huyfvrouw van Onavto , hertogc

van F4yw4, ende Piacenfa. Defe was in Nederlant gebo-

ren , ende op-gevoedc by haer oudt-moey > de gemelte

JAargarict , doen fy in den naem van den Keyfer , gelijck

gefey t is , aldaer het gebiedt hadde ; onder welckers op-

ficht CardkUtt een kint zijnde, opgetrocké was. Ende

fy is in den fchoot van defe haer oudc-moey opgebracht

cot haer acht jaren , wanneer de Gouvernante overleedt

;

ende doen werde fy aen-genomen van de koninginne

Maria,diQ in*t opper-bevel a«n Margartet gevolght was.

Inde manieren van defe haer raoeye, de koninginne

Maria y is defe Margariet foo diep ingewortelt geweeft 9

dat fy niet alleen hare deughden,maer oock haer gevoe-

len , genegentheyt> ftatigheyti ende gang felvcr, vol-
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komentlick uyt- beelden. Soodanigen opvoedingcen-

de vele gaven van verftant hebbë foo veel by den koning

Fhilips vermogen > dat hy defe fijne fuÜer » een vrouwe

van groote moet > eodc in de konft van regeren wel ge-

oefifent , het Nederlandt betrouden . Daer-en-boven

was de geheugenifl'e van den vader, keyfer Card noch

verfch,aende welcke, alfoo de Koning wift> hoeaen-

genaem defe MargarietgQwct^ was , ende dat hyfe hem

opfijnuyierfte feer forghvuldigh bevolen hadde: foo

dacht hy, met die cere, het begeren van den vader, ende

de verdienften van de dochter voldaen te hebben . Hier

quam noch by de hope,datde Nederlanders van wegen

de liefde , die fy den naem van keyfer C4rf/toedrougen ,

met bly gemoec zouden ontfangen Kevfers dochter, in-

fonderheyt by haer geboren , opgevoedt , ende in haer

manieren opgetrocken ; dat daerom de regeringe van

defe Margaritt haer lantf-luyden veel fachter zoude val-

len ; alfoo de verheerde volckeren een deel van vryheyc

fchijnt te wefen , darfe geregeert werden by een uyt den

haren. Ende de Koning en is daer in oock niet bedrogen

geweeft. Want M^rg^mr heeft haer ontrent negen jaren

in de regeringe der Landen feer vvijflelick gedragen, en-

de de oproerten in de tweelaetfte jaren gevallen , voor

het uytgaen van April foo welgeftilt, dat geheel Ne-

derlant , voor de komft van den hertogh van ^Ivt , tot

gehoorfaemheyt van den Koning gebracht was. Hy als

Capiteyn generael overgekomen zijnde , ende even-wel

alles tot hem treckende, fonder haer ergens in te kennê:

foo heeft fy haeraffcheyt van den Koning verfocht, en-

de verkregen . Die haér oock, voor de goede dienften,

befchoncken heeft met dertigh duyfent kroonen gereec

gelt.ende met eé lijf-rente van twintigh ( andere feggen

van veertigh) duyfent guldens , ende groore danckfeg-

cince van haer goede regeringe. Derhalve heefcfe haer

'Z i toe-
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toegeruft om in Italyen by haren man te veircyfen . En-
de dien volgende den 9. Decemb. 1 5 67. aen allé Staten

van de Landen, ende Regeerders van de voorname Ste-

den oorlofen affcheyt fchriftelick genomen ; het welck
wy, om dat het ftreckt tot veiklaringe van *t gene by

haer gedaen is > alhier zullen by-voegen.

h4argamtet hy de gram Godts^ Hertoginm van^
Parma , ende PUyfanc^ ,

5> T leve byfondere > wy houden u indachtigh hoe dat

5, A-zonfc heere den Koning terftont nadien tuflchen fij-

3) ne Majefteyt wijle den Koning van Vrancrijckinden

5> jare 155»?. den peys gemaeckt ende gefloten was > be-

5> gerende , ende voorgenomen hebbende fijne koning-

5j rijcken van Spacngjen te befoecken, van den welcken

?> hy lange tijr abfent hadde geweeftjbelieft heeft ons tc

3> ontbieden , ende herwaerts foo ver uy t onfe huyfe en-

3j de Landen te doen komen » om den laft van de Rege-

5j ringe ende Gouvernementc generale van defe fijne

5> landen ^ durende fijnen afwefen > ons over te geven

»

>? gelijck wijlen hooghloffelicker gedachte onfen hee-

55 re de Key fer , wiens ziele Godc genadigh zy > daer te

5) voren gedaen hadde 1 eerft mijn Vrouwe van Savoye
fijnder moeyen I ende nae haren overlijden > derKo-

3,ninginne van Hongarijen fijnder Suftere » op hope

3, nochtans , die als doen fijnder Majefteyt beliefde ons

5, te geven, dathetfelfde voor eenen korten tijt zoude

3, weien , gemerckt dat fijne voorfz. Majefteyt niet en

5, meynde van defe Landen lange abfent te zijn,welcken

5, laft wy geerne aengevaert ende geaccepteert hebben >

3, ende dat om de begeerte die wy alrijcs gehadt hebben»

5, van fijner Majefteyt gehoorfaem te zijn ende te diené»

,5 foo wy daer toe natuerlicken verbonden zijn» ende

>, oock om die liefde ende affed^ie die wy van onfe jon-

jj dagen tot defe landen ( aldaer wy geboren ende op-

,1^

K
'
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5) gevDedc zijn) gedragen hebben>ende als noch dragen.

j, Ênde naderhant aenmerckende dat fijne Majefteyc

3j fijne komfte herw^rts lbo verre langer vertreckende

5>was> dan wy vvel^gemeent hadden, mitfdien dat de

5) welvaert van foo veel andere fijne koningrijcken ende

5> die groote afFairen der felver niet lijden en mochten

»

jjdathyhem van Spaengjen > als noch zoude hebben

5> mogen ablènteren > foo wel omme die oorlogen die

3, hy tegensden Turckende Moren,gemeene vyanden

5, vander Chriftenheyt > gehadr hectt > als om andere

55 noodelicke faken ende afFairen,hebbê wv over eenige

5, jaren tot verfcheyden ftonden fijn Majefteyt aenge-

jjibcht, met ootmoedige ende ernfiige bede, onfen

5, dienft voor aengenaem te willen onifangen , ende ons

3, na onfen huyfe ende lant nefFens den Hertoge roijnea

3, heerc ende man, laten wederkeeren, aengefien dat den

tijt die wy verfocht waren te dienen lange vei loopen

ende overftreken was : daer op fijnder Majefteyt be-

3, Heft heeft ons te bevelen in onfe voorfz. laft vorder te

3, continueren : *T welck wy gedaen hebben fonder

3, nochtans te laten van tijde te tijde onfen oorlofmet

3, groote inrtantie te begeren ende vervolgen

.

„ Durende 't felve vervolgh , zijn (ter ongeluckiger

3, ti jdt) herre waerts foo verre opgeftaen defe beroerten »

3, troublen ende commorien,die wy 't zedert twee jaren

herwacrts geexperimenteert hebben , dat als doen , al

3) is*t dat wy in meyninge waren in*t verfoeck van onfe

„ voorfz. oorlofte continuerc, overmits d*fclve berocr-

j, ten, ons niet behoorlick ende beqnaem gedocht en

heeft , door eerbaerheyt , ende om 't devoir van onfe

offi9ie, fijne voorfz. Majefteyt om den felven oorlof

), meer te quellen ende importuneren 9 tot anderen be-

>,quamen tijt > maer alle gedachten van vertreckuyt-

ii Itellcnde ende poftponerende, hebbé wy metten goe-

Z 3 »ders

3)

3)
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i88 WTN EMENTHEYT
trouw ïnareonderfatenende

9» Majefteyt (daer van wy bekennen ende lijden een on-

91 tallicke menighte gevonden te hebben>dewelcke van

>, de Religie t noch van de gehooi faemheyt die fv haren

3) Prin^e fchuldigh zijn i niet geweken en zijn, ofte daer

9> inne gefalgeert hebben) bereet geweeft 'tgemeyn en-

>j de fortuyne te dragen , ende dat eynde van defer tem-

5> peefte té fien , ende verwachten > daer inne wy Godc

» te getuvge nemen» datwy onfes wetens niet gelaten

>» en hebben/tgcne dar ons zoude hebben mogen te vo-

9) ren komen om mccten kortften ende ten aldereerften

jjinder faken ende affairen remedie te ftellen, totbe-

9, waernifle ende confervatie van de oude oprechte Ca-

9, tholijckfche Religie» die wy altijts foo feer ter herten

9, genomen hebben» ende daer inne wy metter hulpc

9>Godts continueren zullen tot het uyterfte van onfen

9, leven , oock en hebben wy onfes wetens niet gecom-

9> miteert 'z gene dat wy tot vorderinge van fijnder

9} voorfz. Majefteyts dienflhebben konnen adviferen

,

9} daer toe wy altijts foo feer genegen ende geafFe(5tion.

9, neert zijn geweeft, maer hebben ons in alles gedragen

9, ende geiroployeert om te verhoeden de bedetffenilTe

9, en ruyne van defe fchoone Nederlanden , die foo feer

9, plachten te floreren ende profpereren, daer toewy

9, (fonder jaftantie) continuelicken ende fonder ophou-

9, den fulcken raoeytenende arbeyt gedaen hebben (ge-

9, lijck eenen yegelické 't felve heeft mogen fien als wel

9, kenlick is) dat by dergracie ende goedertierentheyt

9, Godts alle fteden, quartieren ende onderfaté, die hem

99 in devoir mifdragen haddé, ende in wederfpannigheyc

9, ende alteratie tegens fijne Majefteyt gevallen waren ,

»,gantfchelickende volkomentlickinde gehoorfaem-

9, heyt der felver gebrocht en geftelt zijn geweeft, heb-

» bende 't zedert 'c eynde vander maenc van April left-

3> Ie-
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DER VROUWEN
99 leden ende het beginfel van Mey daer aen volgende

» Gamifoen geftelc in alle plaetfeni daer roen'tlelve

» vernomen heeft te behooren , ofte van noode te we-

» fen , fulcx dat van als doen al geftilt is geweeft ,
anders

yy niet reftetende dan die quaden te ftraffcn ende corrige-

»ren, ende dienthalven fulcken bevel > endeordreic

» ftellen als fijne Majeftey t zoude believen, daer van wy

«defelvegcadverteert hebben, niet twijfFelende fijne

yy voorfz. Majeftey t,en fal daer inne behoorlick verfien.

„ 'T welck by ons aenmerckende, ende dat door de-

5, fen voorleden arbevt, moesten,ende forge,fonderlin-

„ ge van de twee leftè continuele jaren,onfe gefonthey

c

„ feer vermindert was I ende dat wyden laft vandefen

5, Gouvernemente niet langer en zouden hebben kon-

„nen dragen, oock dat 't gene defer refteert te doen,

5, dependerende is van den wille ende ordonnantie van

„fijne Majeftevt alleene , gelijck de felve nae hare ge

5, woonlicke wijlhey t , goedertierenhey t , ende genade

5, bevinden zal te behooren, foo hebben wy ons weder-

5, omme ende van nieuws geftelt in 't vervolgh van den

5, oorlogh , by ons foo dickwils verfocht ende begeert

,

„ ende want fijne Majefteyt daer op niet en refolveerde»

„ hebben wy foo lange vertoeft als die hope van der

„ komfte der felver Majefteyt voor d*eynde van de voor-

„ leden Somer geduert heeft, maer aenfiende dat dic

„beneficie ons voor het voorleden fayfoen gefalgeerc

„ was , heeft ons goet gedocht , *t felve in den Herfft te

„verhalen ende waene nemen, principalick mitldien

„ dat onfe goede neve de Hertogh van ^Ive, Capiteyn,

„ ende Luytenant generael van der Armeye , die fijne

„Majefteyt herwaerts overgefonden hadde, gearriveerc

„ was y omme de faken ende affairen ^eheelijck te ver-

„fekeren, gelijck de felve fijne Majefteyt te raden be-

„ vonden heeft

.

Z 4
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190 WTNEMENTHEYT
55 Mits welcke wy in'tfayfoen van den Herfft ander

5> werven gefonden hebben aen fijne Majefteyti eenen
5, van onfen Secretariffé>om alle noodelicke vertoonin-

5) gen , vcrfoeckcn en inftantie te doene > op dat wy eens

5, tot den voorfchreven oorlogh zouden mogen gera-

3} ken , verhopende dat d' felve Secretaris eer weder ge-
,> keert zoude hebben, maerdefe beroerte van nieus in

3, Vranckrijcke begonft ende opgeftaen, hebben belet >

3, dat hy den rechten wcch niet en heeft konnen nemen,
5> hebbende niet-te-minten leBenons die tijdinge ge-

3>brocht > die wy foo lange code menigh- werven heb-

>, ben begeert ende vervolght

.

5) *T welck is in efFefte dat fijne Majefteyt bevin-

5> dende onfe voorfz. vertooningen foo redelicke , ende
5, confidererende niet alleenlick de groote inftantien t

3, die wy aender felver foo dickmael gedaen hebben

,

3? maer oock onfe indifpoGtie i te vreden was dat wy in

3>onfé ruften zouden mogen gaen > ende dat meer is

,

3, heeft fijnder Majefteyt door fijn natuyrlicke goet-

3) heydt ende courtefie j belieft gehadt in *t goede ende

3, voor feer aengenaem re nemen , onfen dienft ende ar-

35beyt die wy herwaerts over hebben gedaen, om de

3, Religieiden dienft van Godt, ende van fijne Majefteyt

3, te conferveren : Aenfiende infgelijcx de moeyte » for-

3, ge , ende quellinge die wy daer inne geleden hebben»

3, ons belovende alcijt goede memorie ende gedencke-

3, nifle daer van te hebben i des wy langs foo meer ge-

3, houden ende verbonden zijn den felven eeuwighlick

3, gehoorfaem te zijn , ende dienen nae onfe voorfz. na-

„tuerlickeafFeftie

.

„ Waeromme lieve befondere en hebben wy niet

3j willen onderlaten u van't gene des voorfz. is deelach-

5> tigh te maken ende verklaren die redenen van onfen

3> vertrcck na onfe huys ende landt > op dat ghy met ons

}> daer
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5, daer van goet genoegê ende behagen mocht hebben,

„ Het is wel waer , dat alfoo fijne Majeftey t gehefde

5, ons tot Gouven antete ftellen in de jegenwoordig-

5, heyt van de generale Staten van defen lai>den,als doen

„ binnen der ftadt van Gcntbcfchreven ende vergadert

„zijnde, wy wel begeert zouden hebben in gehjcke

„ vergaderingen endegefdfchap van u oorlof te neme,

5, ende u bedancken van de goede ende gerecde onder-

3, daiiigney t die wv al'ijts in u bevonden hebben in't ge-

5, ne des fijne Majeftevt dienlt aer)gujck,bchalven 't ge-

5, ne dattcr in delen leften tijt gebeurt is , ende om met

5, eeuen wegen u te verloecken dat ghv onfe voorfz. ar-

55 bey t ende laft in't goede zoud* willen nemen .
gelijck

wy w eten dat de vocnr ocmde Koninginne , alsly haer

5, oock tot rufte heeft willen vertrecken,en de Hertogc

5, van Savoyen weder keerde in fijnlant, gedaen heb-

5, ben, maerom'tverbodt by fijne Majerteyt gedaen

„ van den voorfz. generale Staten , durende delen be-

„ roerlicken tijt niet te vergaderen , dan in fijnen tcgen-

5, woordigheyt oftot anderen fijne MajeftcytsOrdon-

„ nantie,en hebben wy dat geluck niet mogen hebben,

„ ende de felve StatenVfamen by den anderen fien, om-

„ me u alle in't generael adieu te feggen , 't welck wy

j, bedwongen zijn te doen met brieven aen elcken van u

„bvfondere , ende u te verklaren dat wy metter hulpe

„ Godts ten alderlanghften vertrecken zullen voor dat

„eynde van defer jegenwoordiger Maent, prefentcren-

„ de u altijt alle jonfte.efi affiftentie te doen en te betoo-

„ ncn by fijnder Majeftey t , in 't gene des ons mogehek

„ wefen zal , met fulcke goede afFeétie als wy oy t heb-

„ ben gedaen, ende al is 't datwy ons abfcnteren ende

„vertrecken uytdefen landen, en zullen wy nochtans

„ nimmermeer vergeten *t gene des wy den felvé fchul-

„dighzijn, foo wel doordien dac wy aldaer geboren
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ende opgevoede zijn foo voorfz. is > als oock om dac

wy den laft ende Rcgeringe van dien foo langen tijdt

gehadc hebben

.

„ Nu dan zullen wy eyndelicken metfeer goeder af-

feftie van u oorlofnemen > ende u bevelen ende re-

commanderen in den hoede ende bewaerniffe van on-

fen Heere Godti hem biddende dat hy u door fijne

ongrondelicke goedertierentheytin fijne H. protectie

ende in uwen voorleden voorfpoet > en geluck handc-

houden ende conferveren wille > u ernfteiick verma-

nende ende verfoeckendcdat ghy de eere Gods nim-

mermeer en wilt vergeten > noch van de H. oude Re-
ligye > fulcx als de felve tot nu toe herwaerts over ont-

fangen is geweefticenighfins fcheyden> ofte daer inne

eenige veranderinge toelaten > maer u delhalven voe-

gen ends conformeren met uwen Koning, efi Prin9e

foo machtigh , genadigh » goedertieren t en tot Gods
eere , ende totcer voorfz. Religye foo zeleucx ende

gealïeftioneert wefende, endete willen overdencken

't gene des den nabuyren door die veranderinge van

diere overkomen is, ende fonderlinge wat defen lan-

den in foo korten tijt geleden hebben i door de dwaef-

heyt ende impieteyt van eenige , die daer inne nieu-

wigheyt ende veranderingen hebben willen voor-

ftellen , u infgelijck verfoeckende dat ghy fijnder

voorfz. Majefteyr, ende den genen die den felven ftel-

len zal om u te regeren alle onderdanighey t toedragen

ende bewijfen wilt, gelijck ghy nae Godts gebodtt

obligarie van natuerlicke onderfaten, ende allepoli-

lijcke wetten, ende rechten aen fijnder Majefteyt ver-

bonden ende fchuldigh zijt, alfoo wy u betrouwen

,

dat ghy u daer toe voegen fult,'t welck doende zullen

die voorfz. landen die benediftie van onfen Heere

Godt ontfangen > endede goedcrticrentheyt ende ge-

„oa-
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DER VROUWEN. m
„ nade van fijne Maiefteyt genieten , ende en 2""^" wy

„ van onfer zijde niet laten voor de goeden ons alti)i$ te

, itnploveren, en voor de quaden ten beften te fprekea

, ende intercederen.in al 't gene des ons eenighfms mo-

„ aehck zal wefen . Lieve befondeve onfe Heere Godc

fV mee u . Gefchreven te Brueflele den 9. dagh van

r, Decembri . In't jaer 1 567. ende was ondcrteyckenc.

„Margeriete. Ende noch , De Overloepe .

Den 50. van de felfde Maent is fy uyt Bruyjfd ver-

trocken op Namen , ende foo voort na Italyen ,
vergclel-

fchapt zijnde met veel Nederlandtfchen adel ,
ende den

hertoeh van Alve haer uvt-geley doende. Sy het van

haer in de gemoederen van't volck een groot verlangen,

•twelck de navolgende ellendigheden foo ff^ermeer-

. - derden > dat de Nederlanders daernae haer daden by den

I hertogh van ^/refelve » als oockby den grootenCo;»-

'^^
I mandcur , met meerder lof, als men by de nakomers ge-

I went is , geftadigh in den mont hadden , ende haer by-

raetoe-fchoten: Jae, alsteD«4y t kloofter van de

Minder-broeders tot vordering van de Studyen weder-

opgericht was met het geit van de Hertogmne; ende

aldaer , gelijckde manier is , hare wapenen voor tlon-

den, geen borgers gingen daervoor-by, ofte fy deden

voor de felvige met groote eerbiedinge den hoet at.

Welcke cenegentheyt daer na meeft bleeck, alsde iNc-

derlanders door brieven aen den Koning haer verfoch-

ten , als een eenigh middel om de vervallene Lande we-

der op te richten , ende de felfde oock nae de doodt van

Don loban van Ooflmrijck. met haren foon ^Uxantur,

prince van P4rw<i verkregen

.

Maer geen van al defe Prinïeffen.die de Nederlanden

uvtden naera van haernaefte bloedt- verwanten gere-

seert hebben , en behoiift te wijcken een vi)fde uyt hec

felfde geflacht, maer die aen haer felven hethocge ge-
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biet gehadc heeft. Defeis IsabellaClara
E V G E N I A , dochter van den gemelten Philips den If.
koning; van Spaengjen , de weicke nae de doot van Jfa-
hella de ValoK dochter van Hmrick^den U. koning van
Vrancrijck , haer moeder, opgetrocken is onder de be-
ftiermge ende het toelicht van,haer ftief-moeder, ende
nichte ^ma van Oojïenrijck,. Men faghal terftontin
haer

, hoe jong fy was , een fonderlingen geeft , foo dac
een vegelick wat groots van haer verwachte, ende fy by
elckeenfeer liefgetal was. De vader Philips hiel, om de
groote hope , die fy hem gaf > foo fonderling veel van
haer, dat hy dickwils, als een voor- fegger, van haer oir-
deeldc , Dat[y noch eens werden i^oude de eereende luyfter van
aI de Vrouwen, dieoyt uythet httys van Oojienrijck^gefproten
waren

i 't weick de uytkomft oock betoont heeft . Toe
meerder jaren gekomé zijnde, heeft de oude vader haer
genomen in een deel van de regering, ende 't beleyt van
de gemeene faken: van den welcké fv de exempelen van
wijfheyt ende ftantvaftigheyt getrocken heeft , die haer
daer nae alle den tijt hares levens bvgebleven zijn. Ende
alles wat het beftieren van de gemeene faken betrefre,
ging haer foo licht ende vlijrigh van de hant, dat Philips

felver,van al 'tgene hy wel ende geluckelick hadde uyt-
gevoert, fijn dochter de meefte eere gaf. Jae foo verre,
dat hy dickwils feyde, dat het met fijn Rijcken aé beyde
dedeelen vande werelt welftont, dat de palen van fijn

macht alledaegh uyt-geftelt werden > dat den oorlogh
tegen de vyanden der Ghriftelicker religye , geluckigh
toeging, dat de vrede binnen 'slants ondirhouden bleef,
alles infonderheyt hare gauwigheyt, ende goet beleyc
te wijten was . Derhalven koning Philips, aenmercken-
dc defe fijne dochters wijfheyt,ende om hem by de Ne-
derlanders aengenamer te maken , heeft in't jaer 1598.
aen Ifabella, (voor de weicke hy tot eené man gefchickc

had-
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hadde fi}nen ncve ^tlhm van Oofttririjck^y fonc van den

i V vromen key fer Maximiliam de $wtede,doengouverneur van

h de Nederlanden zijnde) de gemelie Landen mee hec

graeffchap van Borgongjen in eygcndom gegeven . De-
welckc fy eendrachtclijck met haren mani een fachifin-

nighPrui9ei endeinalle wijlheyc cndeminnelickheyt

I
geregeert heeft : foo datfe met haer overlijden alle hacr

I onderdanen groote droefheyt» cnde haer vyanden wey-
nigh vreught na gelaten heeft

.

Met de felvige eere is lang re voren, te weten in't

[ jaer 1406. geftorvcn Johanna van Brabant , nae

dat fy met haren man fTencejlas , ende nae (ïjn dootthaer

lant een-ende-vijftigh jaer loffclick geregeert hadde

.

Maer alle de verhaelde Prin^elTen heeft op onfe ceu-

? wciElisabet, koninginne van Engelantingelucki-

ge » ende lang durige regeringe verre te boven gegaen •

Tot de kroon komende op haer vijfende twintighfte

i jaer, en brachtfe daertoe geen kinderlicke forghvuldig-

I heyt , maer al rijpe , ende door tegenfpoet geoeftende;

) en gebruyckte niet een anders,m3er haer eygcn verftant;

' vermengde een gematigheyt met wijfheydt ;
tegen den

w'oeften ende opvliegenden adel was fy ftreng; tegen de

ander goedertieren , foo datfe in't gemoetvan deedel-

luyden een vreefe ende eerbiedigheyt, inhet volckeen
' liefde tot haer terftont van den beginne indruckte. Daer
1 nae heeftfe met cengelijcke maniere van leven tot het
i eynde toe foo veel verkregen , daife een gelijcke ende

volftandige fortuyne al haer leven gehadt hteft , Was
in*t vergeven niet foo mildt, ofte fy letten meeft op
het recht : niet milder oock , om veel wech te fchenc-

ken, om de kas niet ten achteren te fetten, ende dan

het volck met fchatiingen laftigh re vallen : ende foo

gierigh niet , als wel voorfichtigh , gebruyckten

fy ia dien hoogen ftaec hec cegenwoordighe > datfe

niec
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niet forghloos middê in de welluft , maer op haer hoede

zijnde 1 cnde het oogh op't toekomende flaende, onder

Prin^elickeforge haren tiit overbracht. Hiel foo vrede

in haer Rijck, datfe het wildtfte volck,ende die niet wel

ftil en konden wefen , meeft altijc buyten 's lants in wa-

penen hadde , cnde en liet niet toe, dat onder het Vrou-

welick gebiedt de faem ende den ouden roem van haer

volck in krijghs faken in't minften zoude vergaen > ofte

verminderen . Want fy fandt Krijghf-luyden tot hulp'

in't nabuyrigh Schotlant , ende in Nederlant , als oock

in Vrancrijck , aen Henrick.de IV. waer mede fv hem in

die befwaerde tijden grooté dienft dede. Daer zijn mede

onder haer gebiedt trefFelicke reyfen in Indyen gedaen t

als Frar^fois ^Draeck de geheele werelt omvoer > ende den

wegh wees , hoe het gout , daer de Spaengjaeris de we-

relt mede quellen , van kloeckmoedige luydengehaelt

kan werdé , het welck onfe Hollanders feer geluckelick

vervolght hebben. Sy heeftbynaaltijtal haer rijck door

vrede gehadt > behalven datter in't thiende jaer van haer

regeringe wat oproer rees aen het noorder eynde ,
het

welck terftont geftilt was . Van die tijt af, is fy t?. jaer

lang in haer rijck geruft geweeft , ende al is't , dat fy om

de veranderinge van de f<j7/gy«eenige heymelicke vyan-

den hadde , foo heeftfe tot dien dagh toe haer aengebo-

ren goetaerdighevt behouden > van bloet , ende wreet-

heytjdiefedaernaepleeghden, gantfch vremt, alfoofe

uvt haer eygen gemoet van andere geloofde, dat de con-

fcimtiey ofte het gewiflTe geen gewelt aengedaen en be-

hoorde te werden , ende even-wel meende > dat die toe-

latinge foo verde niet en mofte ftrecken, dat de vryheyt

der gewiflTe toegeftaen zijnde, fy zoude toelaten, dat

onder deckfel van Religye de gemeene ruft verftoort wer-

de . Derhalven vermeerderende de famen-rottinge van

cenige oproerige geeften,verfcherpten de wetten meeft
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ra den Gn van den haren,die miflchien niet minder voor

W'l haer felven 1 als voor de Koninginne en vreefden ,endc

|r } fetten tegen het aenftaende gevaerde ftrengigheytvan

jje geboden . Ende alfoo die meer op het goec > als op

het lijfaenquamé > foo werde fy van gicrigheyt bekladtt

daer de fchult becer op haer dicnaers gelevt behoorde te

werden, Haer geluck heeft meeft gebleké in de Spaen«

fche vloot > eenwcrck van foo veel jaren cnde koften 1

meer door hemelfche hulpi als menfchelicke krachc

verftroyt; ende die geheel Engelant meenden af te loo-

peni zijn niet eens aen lant gekomeni ende meeftendeel

roet al haer macht in de Zee verfopen . Waer over ko-

ning P^///p/ vermaent zijndeivan wegen den haetjdie hy

al te hevigh tegen haer pleeghdei en die hy wel gevocU

de hem feer fchadelick te wefen > begon te dencken om
den felven na te laten» en wilde, gelijck hy met de Fran-

5oifchen gedaer.>met haer oock peys hebbé . Elifabet en

was mede daer niet vremt van ,in *t byfonder tot Philips

genegen zijnde > om de aengename geheugeniffe van de

weldaetjdie hy aen haer bewefé hadde» doé hy met haer

wusrtl fufter Maria getrout was , op welcke tijt fy in groot ge-

El
vaer van haer levé geweeft hadde: 't welck fy oock geer-

nc plagh te vermané . Maer de gemeene afgonftigheyt>

cnde jaloufye vanderijcken vermochté meer als de by-

fondere vrientfchap . Haer is veel uyt haet van R^Ugye

te laft geley t, 'twelck haer lang leven,ende een ongron-

dclick geluck tot het laetfte toe> genoegh wederleyt

hebben. Bewuft zijnde van haer eygen deught, en wiU
de niet weten , dat fy yet t rock van de Fortuyni ofte ko-

ninglicke Majeftey t > al offe genoegh by haer felvé had-

L de > waer door fy oock in een gemeenen ende geringen

ftaetlofzoudekonnen behalen. Syis vanforamigebe-

rifpt > als offe feer begerigh was om te leven > ende nicc

geerne en dacht om de dootjofce haren navolger; noch-
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tans noemden fy haer felvenveel jaren voorhaer dooc

uyc foctigheyt een out wijf,gelijckfe in haer jonckhey tt

doenfe noch houbaer was,haer genocmt hadde.een jon-

ge dochter y ende belaften oock > dat men op haer grafc

geen eergierige tijtels en zoude ftellen * maer alleen ge-

wagh maken van haren naemi maeghdom, langhdurigh

ende by haer beveftight rijck , ende de voorftant van

Vrede ende Sv werde oock gelooft wat onacht-

faem gegaen te hebben , nopende haren nafaet , als of fy

weynigh om de nakomelingen gaf^waer van,als yemant

by gelegentheyt van eenige ampren , die nu een ruymen

tijdt open geftaen hadden, gewagn maeckte ; fy nae een

diep gepe\s als wat onftelc zijnde, ftont overendt, ende ^

antwoorde,fekerlick te weten ,dat hare plaetsgeen oo-

eenblick tijcs zoude open ftaen : het weick de uytkomft

waerachtigh gemaeckt heeft.Hetis vooreen groot deel

van geluck te rekenen, dat fy een bevredight rijck den

rechten erfgenaem overgeven, ende den vrede, die fy in

haer leven onderhouden hadde, gelijck als met Wterfte

wille, aen haer onderdanen onberoert na-gelaten heeft.

De redenen ende exempelen dus verre by- gebracht >

vertoonê volkomentlick,hoe qualick dat by een Gnecx

Poëet gefey t is , dat de Nature aen een Vrouw het ver-

ftant van regeren niet gegeven hadde;ende hoe onrecht-

vaerdigh de Vrouwen by de Fran^iïifen door de wee

Salique uytgelloten werden inde erffeniffe van 't rijck

:

daer nochtans de weduwen, als de Koning een kintis,

gelijck men onlangs in Catharina , ende Maria
3rM t D I c I gefié heeft , ende noch op defe f ijt in Ann a

d'Avs TRI A, weduwe van koning LovisdeX 1 1 1.ofte

in rijnaf-wefen,als aen Blanca vanSpaengjtn,dc moe-

der van S. Low, ende L o v i s e van Savoyen, moeder van

frarifois de 1. de regering opgedragen werde: het welck

een teccHpn is,dat de gene, die verftaen, dat de dochters
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•welniet en behooren hacr vaders rijck ic erven , even-

oordeelen dat fy tot de rcgeringe bequaem zijn . Maer

in wat gat, dat wy het gieten,wy moetender onder. Al-

le Menfchen , feyde Cato , zijn vooght over hare Vrou-

wen 9 ende wy Romeynen over alle Menfchen , maer

even-wel zijn over ons de Vrouwen baes. Die van

Athenen heerfchten over de Gi ïcckcntThmiflocUs over

die van Athenen , ende de Vrouw over ThemiflocUs, gc-

lijck Plutarchus getuvght . Ende daer en is geen onder-

fcheytin, volgens het gene My//?oif/« fchnjft, ofde

Vrouwen regeren , ofte degene die regeren, van de

Vrouwen geregecrt werden , Want het is kennelick >

'

dat fommige mans in den Raet komen, die te voren het

woort van haer Vrouw gehadt hebbé, om te weten wat

fy in eenige faken zullen helpen ftemmen . My is ver-

haelt , van feker Borgemeefter in een van de groote fte-

den van Hollant.dat hy^tijt hebbende, feer uytnemende

beraetflagingen in bracht : maer op ftaende voet moe-

tende ancwoorden , van feer ficcht befcheyt was. Waer

over de ander verwondert zi)'<de, veiftonden dat den

wijfen raet van Gjn Vrouwe qii;im. Ende diergelijcke is

alhier gefchiet in een Ihrefauriery waerom fijn Vrouw

felfs oock eenige ftemmen by de Gilden tot dar ampt

kreegh. Waer het dan niet beter, dat fy fclve op't Stadt-

huys quamen ende en is't oock niet billick,dat by vele

ende de wijfte volckeren de Vrou A en mede haei erfïc-

niffe aen de Rijcken hebbend Van N i c a v l a de konin-

ginne van 5*1^4 is hier voren gefproken. Van Canda-
c E , de koninginne der Moren wert gewach gemaeckt

in*t S.Capittel van de Handelingen der Apoftelen , op

welckeplaets Bd4fchriift, datby dat volck gewoon-

lickwas, van Vrouwen geregeert te werden , ende die

Candaastc noemen, het welck voor hem Eufebius, ende

voor beyde Blimus verhaelt heeft : die oock fey t dat de

A a
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Sehriten onder een Koninginne ftaen i gelijck van Stralo

roede gefchreven is . Ende Tachus getuvght , dat by de

Sithoms de Vrouwen het hooghfte gebiet hadden. Defe

Vrouwelicke heerfchappye en is niet alleen van Se mi-

ra mis eertijtsin »^jf/)'r)'e« gebracht: maeroocktoege-

ftaen , endeaengenomen van de Sauromaten ende Egyptt-

naers, de welcke plachten gehouden te werden voor de

wijfte onder alle volckereii> gelijck Herodotus betuvght.

Diodorus fchrijft datter vijf Koninginnen by haergere-

geert hebben > van welcke Cleopatra meeft bekenc

is . Ende C o r c o , de huvlvrouw van Leonidas, als een

vremde vrouw tegen haer fevde % Ghy Vrouivm van Lace-

demonyen gebiedt aÜtene over de Mans , ff^y , antwoorden fvi

haren oock^alleent Mms. Daerom noemden die van Lace-

demonyen haer huyfvrouwen y Meej^erjfen. Het welck

oock gemeen is by de Griecfche, en Latijnfche poëten.

Soo komt van het Larijnfch Domina, het Italiaenfch

Vonna , ende het Franfch Dame^ 't cn zy dat men dat lie-

ver van *t Griecx (
gelijcker veel woorden by de Fran-

^oifchendaer uyt komen) wil treckcn. Want SafioiVy

Vomare, is temmen, ende onderdanigh maken, ende van

het Latijnfch Domare komt miirchien mede het woorc

Dornrnj ,de benam inge felver hicr de dominatie, en heer-

fchappye toe-fchrijvende . Het volck Pandea in indyen

plagh mede door Vrouwen geregeert te werden , ende

was haer eerfte Koninginne een dochter van Hercules.hj

den hiftory.fchrijver Taciius kiefen de Parthers Er a to

tot haer koninginne •, ende by Plinius wert gewagh ge-

raaeckt van Te r i c a , koninginne van lllyrien, de welc-

ke P. lunius , ende T. Corumanus verflagen heeft . Dat

by de oude Latijnen het rijck mede op de dochters erf-

de, blijckt uyt het gene F/Vg/7/«jfeYt van L a v i n i a ;

die aen Eneas haer Vaders koningrijck té houwelick ge-

brachc heeft. Dac mede de oude inwoonders van Enee-
lanc
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lant geen onderfcheyt gemaeckt en hebbe in't.regeren,

van man ofce vrouw , blijckt uyt Tacitus , daer hy feyc >

dat de koninginne V o a d i c a oorlogh voerde.

Soo lefen wy dat T h o m y r i s over de Mapgeters

regeerde, Ada ende Artemisia overC^ryew. Van

Helena koninginne dtx Abiadmm fyxttöki lofefhus

»

ende E/v/eJ/W-endedefeoock van M au via, koningin-

ne van de Saracmtn. Dat in Afytfi de Koninginnen gere-

geert hebben , wert van Omtus verhaelt ; als oock over

de gene , die Tmefin bewonen , van Strabo . Maer , om

de oude te verlaten , noch hedenfdaeghs werden tot de

regeringe der Koningrijcken de Vrouwen aengenomen

inSpaengjen, Engelant, Schotlant, Sicilyen, Bohe-

men, Hongaryen, Sweden; alwaer tegenwoordigh ko-

ninginne is de dochter van den koning Gufiavus , on-

langs in den Duy tfchen oorlogh geblevé, een pi in^elTc

jong van jaren , maer oudt van vei Ibnt , ende wijlhey r

.

Hier is nu genoegh ende wijdiloopigh met redenen,

gewoonte der volckeren, ende geluckige uytkomft be-

wefen» dat de Vrouwen weerdigh endebequaem zijn

tot de regeringe. Wy zullen in'c volgende capittel noch

verder gaen

.

Het XI. Capittel.

I . Hoe trejfdick. dat de IVemfchap ts van Oorlogh te voeren -

*

ende dat defdvige alleen geacht, ende ondirhouden ffhydc

Lacedemonyers , B^meynm , ende Ttirckm .

1. Dat men de Vrouwen met groot onrecht daer toeonhequaem

achti oockna U gevoelt van Plato. fVaerom dat de Kjijghf-

luydmy onder de Egvptenaers een Schalbijter voor haermerck^

voerden . Waerom de Lacedemonym vierden eengeivdpen-

de Venus .

l . Dat den krijghgevomwm , door deflerckfe van 't lichaem ,

Aai
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mde degatuwightyt van 't verftant .

4. Datinbtyde de Vrouwen opalleeeuwtn uyj-gemuythehhenf

mt verfcheyden exempelen betvefen .

QUae modö civiles praefcripfit fajmina leges»

Hanc fere jam > teóto vertice > calïis habcc

.

Et teneros claudic duris choracibus artus >

Pugnar in adverfos & cataphrafta viros 9

Jmmucatque colos frameis , conifque cucullos»

Er vifto vi^trix principe miles ovat

.

Quidmirere^ fuashabuit Bellonafariflas»

Et Martislongum Martiacultaforor.

Palladis arma docent armari polTe puellam »

Et proprias belli culcibus eiTe nurus

.

Sparta colit Venerem pharetra flammaque carentem 9

Sed niveum pugnax afperat enfe latus

.

Mos eft ) faéta negant folos pugnare maritos

.

Qui dubitas , Baravi cerne legenda mei •

Eruit ille vagis miros è gentibus aufus >

Et toties verfo motibus orbe > ftupet

,

Perque viris dominas roultum graflTata maricas

Pagina » Scriptorem vult puduifle fuum

.

Malini ego fervilcs nobis opponerc nuptas 9

Et nuruum illufo plus cribuiflTe jugo

.

Dieflus mét redengingh , diegaet nu metgtirelde ,

Neemtgroote legers aen en trechtermé te velde ,

pTerpt heele Rjjcken om ; de mannenfiaen verfchricf^t

,

En vallen hier in't[ivaen , en werden daer ver]iric}{t «

'T k wonderom te fien • en waret niet bedreven ,

Ew van de wijfie mans al over langh befchreven ,

* Tgingh boven mijngevoel , dat mannen door Ugewélt

Van vroufpen T^ijn verjaeght , en onder Ujock^ge^elt >

Vatfoo een fachtgeflacht ,foo dweede van manieren ,

Soo t(tr infyngefitl , dsgeen van al de dieren,
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Datfoo eenfedigh Wcj^, gefchapen in de ruft ,

En totgeen ander eynd* als om te ^jngekufi ,

Celieflockt engeflreeb , van't hoofde totten loete

Soo bol alsfijde-wol,foo uytermatenfoetCy

Sou dadingen haren aert , enfpringen in de hocht •

'Ttffeker , 't ügewis ,fy
hebben 't oockjbefocht ,

Sy hebbm haer verkracht , en om de lans te voeren ,

Cfnu op onfe wijs tefihieten mette roeren ,

Haer horften ingefchroeyt , haer tepels afgebrant >

E« tegen meni^ Vorft met eeren haer gekant .

Siet , Alexanderfelfs , die Perffen ende Meden

Bracht onderfyngebiedt , heeft veel van haergtleden .

ftonden Troyenby , datfonder haergewelt

Noyt had infynbeleghfoo menigh]aergeteU .

*Twaer haejliger vernielt indien 't van d'AmaT^onen

"Niet ware langh befchut , die nu wel nergens wonen

En uytte werelt 7(ijn j maerfuJIen t^^n vermaert

Soo langh als eenigh menfchfalfpelen mettetfwaert .

Enghy , geduchte Vrouw , Prin^epe van de Scythen

,

Die tegen Csrusfelfs hebt wtten u ie qutjten ,

Syn leger hebt verraft , en hem de kppgeklooft

,

heeft langh in voller eer die nimmermeer verdooft .

Ghy hebt ons op-gemaeck} , dat wy voor al de wijven

Hier U harnoi trecken aen , en tegen mannenfchrijven ,

fVy houden *t voor bewijs dat door u « gedaen -

En lijden nu ter tijt dat wijvenftilleft
aen .

De kjijgh manne-werck^ laet wijven vredigh blijven.

Want maeld* haer eens de k^^pf"» mochten ons verdrijven >

Benemen al de macht , die ons is over haer,

Gelijck^dengrooten Nijn wel eer vielingevaer

,

En ander meer met hem . voor my ick maght wel lijden

Dat mijne lieve Vrouw eenfchrick,heeft van hetftrijden,

Datfy de vred' bemint
; felfs datfe niet en leeft

Hoe datter menigh wjfk^oeckcmoedigh isgeweeft ,

A a } Vtn
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Dm oorlogh beeft gevoert , en in het bloetgefwommm ,

Ofmet een dolgelaet een kpnings throon beklommen .

Dat lock} de Vrouwen aen , en treckj haergeeflen op ,

Enmaeckf dat menigh mangekregen heeft defchop .

(I.)

DEwijl alle Steden, gelijck de treffelicke hiltory-

fchrijver Pü/yi>/«x wel fevdt, door defe twee be-

houden werden , Sterckte tegen de vyanden , ende Eenigheyt

onder de borgers : wie kantwijflfelen, dat de Wetenfchap

van Oorlogh niet boven alle dingen is j dewijl door de

felvige de vrylieyt behoudé wert)de weerdighevt voort-

geteelt, de landen ende rijcken berchernrit < Defe is eer-

tijts , over flaende alle andere konften ende wetenfchap-

pen> alleene van de Lacedemon^erS)ende daer na van de

Romevnen in eeren gehouden . Tegenwoordigh ma-

ken Me Turcken hier mede maer werck van , meenende

dat alle dingé, in dele konft beftaen,ofte dat door de fel-

vige alles te bekomen is . Want by haer is den eenigh-

ften wegh > om tot hoogen ftaet te komen , De dapper-

hey t in den oorlogh . Soo plagh oock eertijts onder de

Romeynen,veel meer weerdighevt te geven.om tot het

Borgemeefterfchap te komen.de Wetenfchap van laken

van Oorlogh , als die van de Borgerlicke rechten

.

1. Van defe kenniffe werdé de Vrouwen by het oor-

deel van de Mans,gantfch ende gaer uyt-gefloten . De

Grieckfche Ariflophanes fey t, dat de Vrouw de oorlogh

onwaerdigh is: ende de poëet Homerus doet den ftnjtba-

ren H«aor fijn huyfvrouw, die haer mede met den krijgh

wilde moeven, aenfeggen , dat fy haer met de keucken

,

ende 't huyfgefin zoude moeyen , ende den Oorlogh de

mans bevolen laten. Hier toe behoort de gewoonte van

die van Egypten, alwaer de Krijghs-luyden voor een

merck in haren rinck plachten te dragen eenSchalbi|-

ter; waer doorbeteyckent werde, dat alleen de Mans
' Krijgh
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I

Krijgh moeten voeren voor *t vaderlant ; alfoo onder de

Schalbijtersniec als mannekens en zijn , Nu de reden 9

wacrom de Vrouwen niet en zouden mogen ftrijden >

^ceït Clement vid Mixandryen y dat de felvige al te flap

zijn tot dé Oorlogh. Evide Herodotus fchrijfcdatter maer

een volck en is,te w eten de IJ?«^ioww,alwaer de Vrouwen
ende de Mans even fterck zijn. Maer voorfekerjindien

de Vrouwen , die nu foo vaft op't fitten gehouden wer-

den, haer lichaem geftadigh mochten oeffenen , fy zou-

den al foo veel kracht ende macht hebben als de Mans,

Ende Plato getuvght in'c 8. bouck van fijn BjpuhUjck^,

uyt oude vertellingen geleeri te hebbcn,dat het worlie-

lenCcwelck by de Griecken vooreen oefFeninge ge-

bruyckelick was) ende te pacrt rijden de Vrouwen niec

minder en voeghden,als de Mans. Een klaer bewijs>dac

al voor de tijden van Plato, de Vrouwen plachten haer

felven te oeffenen in de Strijdt- konft > het welck hy be-

5, rifpt op fijnen tijt niet gebruyckelick te zijn. Ickoor-

5, deele> feyt hy > het een gantfch fot ftuck te wefen > dat

35 tegenwoordigh in ons lant niet met alle macht > ende

5, eendrachtigheydt Vrouwen ende Mans in de felfdc

5, oefFeninge befigh zijn. Want by aldien fulcx gefchie-

5,de> de Vrouwen en zouden in de Strijdt- konft nie-

5, mant van de Mans wijeken . Daérom vierden die van

Lacedemonyen een gewapende Venus, en fchilderden al de

ander foo w el Godinnen > als Goden, met de fpies in de

hanr; daer mede te kennen gevende> datfe haer allegader

op den oorlogh verftonden. Wac I hebben oock niet alle

Volckeren haer godinne Paüas mee fpies en ftorm-hoec

gewapent < By de Romeynen,alwaer het een gewoonte

was,dat de Mans in'c openbaeri als tot cé fchoufpel tegé

malkanderen lijfom lijf fchermden, hebbé de Vrouw en

haer niet laié verbluflren,maer daer in oock haren grooté

moet getoont: gelijck aen d'overfijde uyt-gebeelc ftaet

.

A a 4 3- -I^^"
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3. Maer daer is altijt , gelijck Salujlius fpreeckt > een

grooté ftrijt onder de Menfchen geweeft>ofdoor krach-

te van'c Lichaem>ofdoor kloeckheyt van't Verftantjdc

Oorloghs faken beft haren voortgang hadden. Want eer

ghy begint > foo moet ghy u wel beraden 1 ende als ghy
beraden hebt > op (ijnen cijt wel uytvoeren. foo dat elck

iJt4,„i„,

•il

Cuyp inütn

in't byfonderniet konnende beftacn, het een 't anders

hulpe van doen heefc. Hierom plachte de Egyptenaren

voor in haer kercken te ftellen het beelt van Sph'mxy een

verborgen teycken van de wijfheydt met de lierckte te

vervoiigen: want van wegenidaer het monfter een beeft

is , beteyckent het fterckte t ende daer het een menfch

is, de wijfheyt . Want de kracht des lichaems, daer wijs

beleytontbreeckt, brengt alles in vcrwarringe, ende

vak

::.ci
tl

H

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

30G28



DER VROUWEN. 307

valt van felfs onder de voet : ende acn d'ander zijde ver-

inaghhec verftant weynighuvt te rechten, het welck

geen handen uyt de mouw en kan ftcken . De wijïheyt

van Nffior en zoude Troyen niet konnen overw innen

hebben, Tonder de fterckte van ^c»j ; noch hy niet

met fijn onbefuyfde kracht, fonderde befticringevan

den ouden man.

4. Dewijl dan de Oorloghs faken niet alleen toe en

gaen, door raet, gefagh, ende wijlheyt, maer oock door

tterckte en fnellighevt des lichaems ; ende > alfoo beyde

in vele Vrouwe by de Hiftory-fchrijvers geroemt wert,

foo blijckt volkomentlick , dat de felvige niet onbe-

quaem en zijn tot den Ooilogh

.

De oude Duycfchenigelijck de Romeynfche hiftory-

fchrijverTiimtti verhaelt, en namen de wapenen nim-

mermeer bv de hant,voor datfe haer Vrouwen eerft raec

gevraeght hadden . Ende bv de Galli plagh het certijts

de manier te wefen, dat foo dickwils allTer yet van Oor-

logh ofte Vrede te doen was , de Vrouwen over fooda-

nige raeiflagé geroepen wierdé. De groote wijf-gerige

F/d^o gebiet oock, niet alleen de Magiftraets-amptcn»

maer oock alle byfondere ende gemeene faken, foo van

Oorlogh , als van Peys den Vrouwen met de Mans ge»

roeen te maken.
Als loab den velt-overften van den koning David , de

fiidt KAhelmaach (alwaeri^fc^ Bochri{:{oon in gevlucht

was,die de thien ttammen Ifraels van Oavid hadde doen

afvallen) wilde beftormen : foo ilTer een wijfe Vrouw

geweeft, dewelcke, van deveft met loah gefproken

hebbende, en veiftaende , dat het niet om de ftadt» maer

om Seba te doen was, haer mede borgers geraden heeft»

den Koning het afgehouwen hooft van Seba over de

veft toe te werpen . Waer door fy haer vaderlandt be-

waert , ende de trouloolheyt van 5et4 gewroken heeft

.

A a s
Do-
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Dominica, als haren man de keyfer Ttf/wi van dc

Weft-Gotthen verflagen was i foo heeftfe de vyanden >

die Conftandnopolen belegerden > door haerwi;(heyc

gefteut > de borgers mee bidden ende gaven verfekert

,

De keyferinneTHEODORA , alsnae de doet van ha-

ren man Theophilus, de koning der Bulgaren haerden

oorlogh dede aenfeggen, liet hem weten y dat het voor

hem fchandc wefen 2oude> her zy dat hy woni ofte ver-

wonnen werde, om dat hy tegen een Vrouw zoude ge-

vochten hebben . Door welcke antwoorde > den Bul-

gaer den oorlogh liet blijven , ende nam daer nae noch

het Chrirten geloove aen

.

Maer defe heeft wijlTelick den krijgh van haren hals

gefchovcn : laten wy nu gaen verhalen eenige exempe-

len van lirijdtbare Vrouwen uy t verfcheyde eeuwen,en-

de volckeien

.

Artemisia, koninginne van Carym , een feer ver-

ftandige vrouwe > quam den grooten koning Xerxes te

hulpe I met een geheele vlote fchepen ; ende rade hem
crnftigh) ende met bondige redeneni dat hy doch tegen

geen wanhopigh volck en zoude flaen . ^rtemifia was

van gevoelen , dac men de fake foo lang dralende zoude

houden, tot dat (het welck den hertogh van Jlvein on-

fe eerfte beroerten geluckelick gedaen heeft > als de

Prin^e eerft over de Maes gekomen was ) de nootdruft

aen den vyandt ontbreken zoude > ende daer over , niet

uyt vreefe > maer toe wélftant i ende goede naem van

Xerxes , en liet fy niet afhem fulcx te vermanen . Maer

hy ) die te voren dappere fchip-ftrijden gedaen hadde 9

niet willende hooren nae den wijfen raet van de Konin-

ginne , ftough foo ongeluckelick tegen den vyant , die

hy anders van felfs hadde konnen verwinnen , dat hy van

weynigh Griecken met fcharrde verwonnen werde. Soo

dat'hy felfs, gelijck Htrodotus fchrijt>, nae den fiagh

roolte
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m

inofle feggen , Dc Mans T^ijn voor mijn Vrouwm gmeji,m'

dede Vroutvtn Mms. Sy en was oock niet minder in daec,

als in raec . Want als de Koning, geli jck een kijcker van

denflaeh, met een deel fchepen by 'c ttrant bleet ,
foo

begaf hacr ^mmtfta onder de voorfte Hopmans ,
ende

vocht daer vromelick ; foo dat ineen Man.lcyt iujlinus,

een vrouwehcke vreefe , ende in een Vrouw een Man-

nclicke ftoucigheyt te fien was

.

Als Nmus , koning van jf^ryen
geftorven was ,

naer-

latende eenen onmondigen foon,fi;n weduwe b e m i R a -

MIS niet dervende foo jongen kindt het rijck betrouwe,

ofte hetfelveopenbaer regeren, vreefendedat loo vcei-

derlev ende groote volckeren , niet wel en zouden een

Vrouw e willen gehooifamé, vevnfcht haer m plaetlche

van de huvfvrouw van hlinus , de foon ; in plaets van een

vrouw, een jongen . Want fy was mede kleyn van per-

foon , had een fijne ftem , ende daer-en-boven waren de

treken van'c aengefichtin de moeder, ende den loon

feer gelijck . Derhalven bewintfe armen, ende beencn,

bedeckt haer hooft met eenen tulban,ende cp datle met

fchijnen en zoude, door die nieuwe dracht yette ver-

bergen, gebiedt dat het volck op die felfde manier zou-

de gekleedc gaen . welck fatfoen van kleederen daer na

bv al dat volck gebleven is . Ende aldus is fy in t eerftc

voor een foonken gehouden . Daer nae dede fy groote

faken: door welckas treffelickheyt als fy dacht den nijt

te boven te wefen, bekende wie fy was , ende vooc

wienfv haer uyt-gegeven hadde . Ende fulcx en heetc

haer de vveerdigheyt van 't rijck niet benomen, maer de

verwondering vermeerdert ; dat een Vrouw m vromig-

heyt niet alleen de Vrouwen,maer oock de Mans over-

ire'fce . Sy heeft de grooce , ende vermaerde ftadt Baby-

lonyen gebouwt , ende die met een muyr oiri^ingelt van

gebackê fteen , met lijm (in plaets van kalck) het wclc^
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in dat lant uyc de aerde fweet

»
geflocen , op foo grootcn

breetci datter twee wagens benevens malkanderen over
konden rijden . Hier cn-boven zijnder noch veel ander
hecrlicke daden van die Koninginne. Want niet te vre-

dcn zijnde de palen van haer mans rijck te befchermen

»

heeft Moren-lant daer by gekregen . Heeft oock oor-
logh in Indyen gevoert ; alwaerniemant > alsfy, ende
^Uxander de Groott geweeft en is . f laetften twee
cnde veetiigh jaren nae Nims geregeert hebbende» is fy

om- gekomen. Haren foon Ninya , te vreden zijnde mee
het rijck % door fijn ouders arbeyt hem nagelaten , heeft

om den oorlogh niet eens gedacht, ende als ofhyde
mannelicke dapperheyt tegen fijn moeder vermangelt
hadde » is felden van Mannen gefien geweeft» maer ver-

ouderden onder de Vrouwen , gelijck Jufiinus dit ver-

haeh in*t beginfel van GjnHiftorye. Valerius vought
hier van Smiramis by , dac op een fekeren tijr, als fy haer

ftont en hulden , die tijding quam j dat J54^yfo»ycw afge-

vallen was : fy f het hair maer halfopgebonden zijnde >

teiftont uyt-geloopen is , om de felvige te beftormcn •

Ende dat fy haer hooft niet opgefchickt en heeft , voor
datfe fulck een ftadc wederom in haer gewcit kreegh

.

Waerom haer te Babylonyenecn beelt te pecrt opgerecht
is , als tot wraeck geheel fterck aenrijdende

.

Het felfde vertelt Polyams van een Rodogvne,
Aen de welcke , als fy haer hooft wies, ende befigh was
met het hair te fuyveren , geboodcfchapt zijnde , dattcr

ccnige onderdanen van hare gehoorfaemheyt geweken
waren; foo liet fy haer hooft ten halven ftaen,ende fon-

der het voort op te fchickcn , is datelick op- gcfeten >

ende, doende het leger voort-trecken, gefworen , datfe

niet eerder haer hair en zoude roeren , voor datfe de
weder- fpannige zoude overwonnen hebben. Ende daer

COC gekomen zijnde > foo wies fy voort, ende fchickten

haer
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r

r; 1

J

r haer hooft op. Hierom plegen de koningen van PerflTcn

j in haer zegel te voeren,het beelt van i{pdogum met han-
genden haire

.

Maer in faken van Oorlogh en iffer bv'de Oude niet

vermaeiderals de Amazones. Defe de mans aen kant
geholpen > ende de vrede door wapenen beforght heb-
bende > op dat het geflacht nictuyten zoude fterven»

foo lietenfe de nabuyren uyt-komcn , Efi de meysjens»
die geboren wierden > voeden fy mede nae haer manier

opi niet in ledigheyt, ofte met fpinnen; maer in't oefFe-

nen met wapenen > te paert te rijden, te jacht tegaeni
brandende der kinders rechte borft , om datfe in't fchie*

ten met pijlen niet in de wcegh en zoude zijn , waerom
fy oock ^ma:(ones geheeten zijn , gelijck ofmen feydc
Ongemamde • Sv en mochten haren maeghdom niet

verliefen , voor al eer datfe drie van haer vyanden om-
gebracht hadden. Onder haerzijn twee koninginnen
geweeft , Marthesia ,endeLAMPEro ,dewelcket
haer krijghf- volck in twee verdeelt zijnde, met beurten
oorlogh voerden, ende tot groote machc gekomen wa-
ren . Op dat haer geluckige aenflagen geen aenfien en
zoude ontbreken , foo gaven fv haer uyt voor dochters
van M4ri, den godt van denKrijgn. Derhalven het
rocefte deel van Europa overwonnen hebbende > foo na-
men fy oock eenige Itedé van j^fym in. Alwaer fy Epht-

fyen , ende veel andere fteden gebout hebbende , fon-
den een deel van*c leger met grooten buyt nae huvs

.

De andere , die gebleven waren, om het rijck van yifym
te befchermen,wierden door groote menighte van Bar-
Jdrw overvallen , ende met haer koninginne Marthefia
verflagen. In haer plaetfche volghde in't rijck O r i«

T H Y I A ; de welcketot wonder ftreckte , niet alleen

om haer fonderlinge wetenfchap in oorloghs faken

:

maer oock datfealhaei leven goede maeght gebleven

is»
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yi WTNEMENTHEYT
is . Door haer vromigheyt is dc naero, ende lu\/fter van

de Jma:;oms foo hoogh geklommen , dat de koning Eu-

riftheus , om wiens bevel Hercules cwaelflafté mofte uyt-

voeren,als eene onniogelijcke fake gebodé heefcdac hy

hem de wapenen zoude brengen van defe Koninginne

.

Derhalven derwaerts treckende met negen rchepen,en-

devergefelfchapcmet de jonge Prinsen van Gnecken-

lant , heeft de fclvige onverfiens overvallen . Daer re-

geerden doen twee fufters over de JmaT^^ones,Ai^r i o p e ,

cnde Orithyia; maer defe voerde buyten haer lande

oorlogh. Alsdan H^w/Za aen den oever van de

?o«Maenquam: foo waren fommige Joftrouwen by de

koninginne u^nthpe , fonder *t minfte achterdencken van

wande te vernemen . Waer door gefchiede,dac eenige

wevnige door den fchierlicken alarm de wapens nemen-

de.de Overwinninge lichtdick aen den vyandt hete. Soo

dat vele bleven» ende gevangen wiei den. Onder welc-

ke mede twee fufters van ^nthpe , in handen quamen

,

H I p P O L Y T E de welckc Thefeus^pnnqe van Athenen tot

fijn huvfvrouw nam , ende daer by wzoHippolytus , ende

M E N A L I p p E , die Hercules nae de overwmninge weder-

om caf aen haer fufter , ende tot rantfoen de wapenen

van de Koninginne kreegh . Ende alfoo fijnen laft uyC-

gevoert hebbende, keerde wederom tot den Koning .

Maer foo haeft als Orithyia verftont , dat haer fufters den

OorloPh aengedaen was , ende dat de prin9e van Athe-

nen de eene fufter vervoert hadde , vermaende hztt ge-

felfchap,dat fy te vergeefs den boefem van Pontus enóc

^fven onder' haer gewelt gebracht hadden ,
mdien fy

cpenlevden , niet alleen voorden oorlogh ,
maer oock

voor »t rooven van de Griecken . Daer nae verfochtfe

hulp ende bvftant van den koning Sagillus: Dat fy
mede

van het Scythen geflachtTiijn, ende voor de tvereh getoont had^

den . dat di Vrouivmfoo wiU als de Mam m vromigheyt^dt

1

i:
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kloecke dadm uyt-mmun, Hybeweeght zijnde door de
cere vau fijn volck , fondt haer tot hnlp fijne foon Pand-

fagorus met vele ruytery. Na Orithyia isPinthesilea
iii'c rijck gevolght , de vvelcke in den Troyaenfchen
oorlogh feer vromelick tegen de Griecken ftreedt

,

lek vinde noch in de Griecfche hiftoryen gewagli

gemaeckt vanM yrina , een koninginne van de j^ma-

:(ows, die met twee duyfent te paert, cnde dertigh duy-
fent te voet in*t velt quam

.

Wc het cygen geflachc der Scythen is geweeftT o-

M Y R I s, de weicke Cyrusy den koning van Perflen,cn-

de overwinner van foo veel Koningen, overwonnen en-

de verflagen heeft . Cyrus na dat hy sAfyen, ende geheel
Omw/w onder fijn gewelt geb»-acht hadde , foo quam hy
oock met fijn leger tegen de Scnhtn,\en tijde dat Tomyris

regeerde > de weicke niet verfchrickt zijnde door den
aenkomft der wanden I alsfy konde beletten den tocht

over de i iviere Araxü, foo liet fy de felvige overkomen ;

oordeelende» dat den ftrijdt voor haer lichter zoude we-
fen binnen de palen van haer rijck; ende de vlucht be-

fwaerder voor de vyanden t als fv door de rivier zouden
befloten wefen , De^halven Cyrus met fijn volck over-

treckende > floegh fijn leger een ftuck weeghs in't landt

neder . Ende 's anderendaeghsjgelijck uyt vreefejenals

of hy vliedende fijn leger-plaets verlaten hadde> trock te

ruggcvcel wijn ende eetbare waren achterlatende. Het
welck aen de Koninginne geboodtfchapc zijnde , foo
fantfe om hem te vervolgen haren foon, noch jong zijn-

de ) met her derdepart van*c leger. Hy gekomen aen de
leger- plaetfche> ende wcynigh verftant van den krijgli

hebbende , gelijck of hy tot een maeltijdc, ende niet tot

eenen ftrijdt gekomen en was , liet fijn volck met wijn
haer op-vollen: foo dat dt Scythen tev door droncken-
fc|jap> als door dc wapenen verwonnen wierden. Wan:

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

30G28



314 WTNEMENTHEYT
Cyrwfulcx verftaende > keerde by nacht wederom,cndc

verflough al de droncke Scythtn» met den foon vande

Koninginne . Sulck een leger verloren hebbende, ende

dat noch drouviger was, haren eenigé foon, foo en heetc

Tomyris den rouw niet met tranen beklaeght : roaer met

hope van wraeck vertrooft : cnde de vyanden , door de

vcrfche ovcrwinninge hooghmocdigh

,

droeh,in-tnet getrocken. Want veynfende het miftrou-

wen,door de geleden nederlagh,roo maecktenfe al vlie-

dende , dat Cyrus haer tot in eenige nauwte vervolghde.

Alwaerfy hem in de bergen heymelicke lagen gcleyt

hebbende , twee hondert duyfent PerHen ,
met den Ko-

ning felver ombracht. In welcke overwmnige o^ck aen-

iDCfekens weerdigh is, datter met een over en bleeh (Ue
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de tijdinge van*c verlies konde brengen. Het hooft van
Cyrus afgehouden zijndcgeboodt de Koninginne in een
fack > met bleet gevolc , te werpen, met dit verwijt over
fijne wreethevt , Verfadight u , fevde fy, m met bloedt , dat
ghy gedorft hebt, ende daer gby altijdt onierfaddicl^van ge-

weefi :(tjt.

Als H4««Weerdat hy oorlogh voerde tegen de Ro-
meynen, Salamanca^ een groote ftadt in Spaengjen, be-
ftorrade>de bevreefde bergers beloofden de itadtover
te geven , Maer fy , na dat Hamibal af-getrocken was i

van fin verandert zijnde > en hielen haer belofte nier,

Derhalven weder keerende, ftelde hy de ftadt tot roof
voor de krijghf-luyden. De borgers feer verfchrickt

s zijnde , hebben met hem verdragen , dat fy vry ende on-
ij^gewapent zouden mogen uyt-trecken, latende alles in
Bde ftadt. De Vrouwen geloovende dat men de Mans al-

leen onderfoucken, ende op haer niet eens lette en zou-
Mdci zijn met verborgen degens haer Mans gevolghc.
|1 \ Als fv al te famen iiyt- gekomen waren , foo heeft Han-
i . nibal haer een deel krijghf-luyden tot bewaringe geftelr,

1 3 ende haer in de voor-ftadt doen blijven : de andere heb-
I { ben ondertuflTchen de ftadt geplondert. De bewaerdcrs
f

] fiende, datter vele met groote roofuyt de ftadt quamen>

mi

I
en konden haer niet langer bedwingen, ofte de gevan-

;
gcns gade flaen : maer haer ongeluck beklagende, ver-
lieten de felvige , om mede van den roofte deelen. On-

1 dertuflTchen hebbê deVrouwen haer Mans met fchreeu-
I wen opgehitft , ende de degens over-gegeven. Ja fom-
mige van die hebben de wacht fel ver aen-geranft ; ende
en onder haer nam den tolck^^wwo een fpies uytdc

handt , ende quetften hem daer mede . De Mans êeni-
ge op de vlucht,eenige doot flaende,zijn 'c met de vrou-
wen ontloopen.

Als Pyrrhus met fijn leger na Lacedtmomm trock> had-

Ei b ' den
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den die van binnen eerft voorgenomen de Vrouwen tc-

gensdenavontin-ceylandt Cm4,nuCW/4, telenden

.

|4aer fy waren hier gantfch tegen , ende een onder haer

AR c H I D A M I A quam met een rappier in den Raet, be-

rifpende de Mans, over *t gene fy meende, dat de Vrou-

wen haer verwoeft vaderlandt zouden willen overleven.

Daer na waren fy van beraet , een gracht tegen den vy-

andt op te werpen , ende aenbeyde kanten wagens tot

op'c raidden van de raden in te graven, omvaftin-ge-

packt zijnde de paerden ende olyphantcn tegen te hou-

den. Die werck begonné zijnde, vougen haer de Doch-

ters ende Vrouwen daer ontrent)ende helpen mee d'ou-

de mans tot dit werck met opgefchorte rocken .
De

cene die vechten zouden , geboden fy te Hapen , ende

volbrachten de gracht . Den dagh gekomen zijnde ,
als

devyandtaen'coptrecken was, wapenden fy de jonge

luvden , ende gaven haer de gracht over , met verma-

niiiee de felve wel te bewaren , daer by doende :
Dat het

vemakelick.tt'^in'tgeficht van' t vaderlandt tt wtnmn, tndt

eerlickvoor het vaderlandt te blijven onder 'tgeficht van haer

moeders ende huyfvroutven , ftervende als Lacedemonyers be-

uemde. Sv luyden weerden haer vromelick, ende voch-

ten boven haer macht . De Vrouwen hielden haer daer

ontrent, reyckten geweer , ververfchten haer met ipijs

ende dranck > ende onttingen de gequetften

.

P H E R E T I M A , als haren foon Arcefüaus , koning van

Cnenen , van de borgery doot geflagen was , en gat deu

woet niet verloren , maer vluchtende by den prin9e van

Eevpten, Aryandes, ende hem eenige goede dientten

,

den koning Camby[esht^dtï^ , verhalende , en van hem

geholpen met een leger te water ende te lande, heett die

van Csrenen verwonnen, et^ alfoo de doot van haren foon

gewreeckt , ende het hoogh gebiedt wederom aen naer

geflacht gehecht,
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p Ta NI A, huyfvrouw van ZjniSy prin9c van Dardanyerit

m heefc na de doot van haren nian> hec i ijck in goede ordre
W' gehouden. Ging felfs te velde> gafbevel aen de krijghf-

luyden , ftclden de felvige in flagh-ordre i deelde onder
haer het loon van de ovcrvvinninge> elck na fijn verdien-

fte . Sy en is noyt van yemant van hacr vyanden over-

wonnen geweeft.

Ti R G A TA O was getrouwt met Hecateiu, koning van

Smtyen, deweicke uyt fijn rijckverjatghc zijndcj her-

ftelt weide door Satyrm, tyran van Bofphom , die hem
oock fijn dochteren ten houwelick gat » begerende dat

hy fijn eei fte vrouw zoude ombrengé. Maer hy de felf-

defeer lief hebbende» en konde tocdie wreetheyc niet

gebracht werden : dan dede haer in een toorn befluytent

|om alfoo haer leven te eyndigen , Maer Tirgatao ont-

r:rquamti ende vluchtende by haeurrienden» kreeghfoo

iveel hulp van krijghf-luyden > waer doorfyhet Satyrus

foo bang maeckte, dat hy van fwarigheyt fterf ; ende fijn

foon gedvvongé was» om ootmoedigh voor haer te ver-

[fchijnen» ende vrede te verfoecken

.

Ama GE , huyfvrouw van Medofaccus ^ koning van de

'Samateriy fiende dat haren man tot flerapen endedrinc*

ken genegen was» foo fat fy gemeenlick te recht, gaf laft

r :omhetrijck te befchermen » fteutede denaenloop van

Lide vyanden , ende hielp de naeft-gelegene volckeren ce-

H gen de gene» die haer wilden befchadigen, foo dat haren

lofende eer by al de Scythenker verbreydc werde. Waer
. door gefchiede , dat de gene » die Tauricam bewonen >

, van den naeft-gelegé Koning der Scythen veel fchade ge-

. leden hebbende,haer tot hulp riepen.Waer over fy eerft

i aen hem fchreef, dat hy die luyden met vrede zoude la-

: ten , eü alshy daer weynigh op pallen» foo heeftfe hon-

; dert ende twintigh man» van de vroomfte ende fterckfte

j

genomen, ende elck van de felvige driepaerden gege-

B b 2 ven»
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ven , een gantfchen dagh ende nacht gereden , ende on-

vooi flens het hofbefpringende, alles doot geflagen: al-

foo fy fchierlick overrompelt zijndei niet en wiften , dac

fy met foo weynigh volck quam,en geen tijt en haddeni

om haer te weer te ftellen . Daer na gaf fy het njck we-

derom aen den foon van dé verflagenen Koning.hem be-

velende dat hy rechtveerdigh regeren zoude , ende ,
op

fijn vaders uytkomft Gende, de naebuyrige Griecken>

ende Barbaren geen gewelt aen doen .

C Y N A N E, dochter van Philips, koning van Macc-

donyen , handelde krijghs.faken , levde een leger ,
ende

vocht tegen den vyandt. Slaende tegen de Iberyersy ver-

floegh haer koninginne Ceria , de fel ve in den hals quet-

fende , ende dede het geheele leger loopen .
Geirouwt

zijnde met »yl»ïv«i<«, den foon van Perdtceoi, naedat ly

dienhacft verloren h|ëde, en wilde tot geen tweede

houwelickverftaen: raaeralfoo fy een dochter by hem

hadde , met namen E v r y d i c e , heeft de felfdem
krijghs-konftengeoefFent. Endeals AUxanderde Groote

binnen Babylonyen overleden was, ende dat fijne Over-

fte nieuwigheden begonnen aen te rechten, foodorlt

fy felver de rivier Strymon overkomen . Maer als ^mt-

f^rerfulcx wilde beletten, foo heeftfe hem verwonnen,

en overgetrocken ; ende alle de gene, die haer ontmoe-

ten, verflacnde , gekomen tot den Heüefpomus, om haer

te vervougen met het leger van de Macedonyers ,
Al-

waer Meetas haer als vyandt tegen quam ; dan de Mace-

donyers fiende de dochter van haren koning P*///pJf.ende

de fufter van Mexander , zijn, door fchaemte , van finnen

verandert. Sy verwijtende de ondanckbaerheyt van Alce-

tot , en gaf noch om de menighte van de krijghs-knech-

ten, noch het toe-ruften van wapenen : maer hadde lie-

ver te fterven, als te fien, dat haer vaders ftam van'c ri)CK

ontbloot zoude wcfen •

46 E-
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Z E N O B I Ajkoninginne van de Palmyrmers, uyt hec

f(bloet cnde geflacht van dc Ptolomeujlm , nadengemel-

i^Aten j4Uxander,koning\zn EgYpten,was huyfvrouw van

Odmatus , een krijghfbaer man 1 ende die wel dorft ftaen

na het Roomfche rijck . In fijn leven, oeflFende fy haer

1^ met de jacht>in den oorlogh>ende al 'tgene hy ter handc

trock . Sy hadde hem feerlief; maer om hetoogen-

nierck van 't houwelick > te weten , de kinderen : ende

fwaerzijnde.wesgerdefy van hem aengerocht te wefen.

in andere konften , was fy feer weet-gierigh ^ ende , ge-

lijck hier voren gcfeyt is, geleert . Als onder den doen-

nict keyfer GaUimus al de eere van 'c rijck verging , viel

haren man in Perfyenendc Orimten , als ofhy het vangen

ivan VaUrianusy endede Roomfche fchande wilde wre-

> ken . Dede groote dingen , foo dat hem Gallienus toe

r mede-broeder van't rijck aen-nam > ende van felfs

gu^lus noemde . Dan hy en was niet lang in defe eere 9

maer door lagen van fijn neve verloor hy de macht ende

; *c leven . Het eerfte behiel even- wel X^mohia , die te vo-

! ren hare man altijt gewapent volgende , fijn moeyte en-

de overwinninge was deelachiigh gewecft > eii nam hec

rijck meteen moedt aen, ende regeerde kloeckelick.

] Oorlooghde tegen de Romeynen, ende den prin^e Ah^

rdianus: viel in Egspten» ende verflaende den bevel-

f;
i hebber Probus , kreegh het in

,

Pompeius de Groote vervolghde den vluchtenden ko-

1 ning Mithridates , tot Colchos , ende werde , oro *t gene

) daer te fien was , van al de nabuyrige volckeren geleyt:

1 twee koningen alleen, 0«;^« van Mbanyen, ende uirtocus

t van Biberjeriy leyden hem lagen met feventigh duyfenc

I krijghf knechten . *T welck hy gewaer werdende , liet

I een brug over de rivier leggen , etï al de Barbaren in een

bofch jagende > dede het fèlve ronifom beringden , en-

. de in brant ftcken , ende , die daer uyt quamen loopen

»

B b j ver-
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vcrvolgen,tot datfy gaven ende gyfelaers gevendciheni

ftoffe maeckten, om mede te Romen in den triumph te

voeren. Onder de gyfelaers ende gevangens wicrden

vele vrouwen gevonden , niec minder gequetft , als de

Mans > voor ylmaa^oms gehouden ; het zy , feyt den hi-

ftory-fchrijver AppianuSy dat fy uyt hetnacfte lant van de

Ama^onesioi hul'p gekomen zijn, het zy > dat de Barba-

ren alle ftrijdtbare Vrouwen Ama:{onts noemen . Hec

tvclck van Virgilius oock magh gevolght zijn , als hy

Ca m iLLA,dewelcke Turnusze huipe komende, tegen

de Troyanen vromelick ftreedt, een Ama:{on noemt, en-

de by de gemekc heldinnen H/>/>o/y/e , ende Fmtbefilta

vergelijckt

:

jAt medids inter cades exultat Ama^on ,

Vmm txmaUmspugna ,pharetrata Camiüa

:

Ef ntmc lenta manufpargens haft Uia denfat

:

Kunc vdidam dextra rapit indefefla bipennem .

^ureus ex humerofonat arcus , & arma OUnce .

lüa etiam yfi
quando in tergum pulfa recefjït ,

Spicula converfofugientiaairigtt arcu .

^t circum leEla comités , Larina^ virgo ,

TuUa<^ , <y aratam quatiens Tarpeiaferurim,

Jtalides y quof ipfa deeusfibidia CamilU

Ddegit , pacif^s honoi , helliji miniftrai .

Quales Threïcece cumflumina Tbermodoontfs

Fulfant ,& piHff bdlantur Ama:(ones armff

:

Seucircum Hippolyten, Seucumfe Martiacurm

Pentbefilea refert ,
magnoqj uluUntetumuUu

Fccminea exultam limatH agmina peins .

f^em telo primum , quem pojlremum ajpera virgo

Vejicis &c.
.. j L I u

Salonenfes van OBavius belegert zijnde, hebben

methaer Vrouwen wat vremtsaengerecht. De vrou-

wen gingen,met hangende hair , in'c fwart gekleet, mee
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een toortfe in de handen> ende voorts op 't fchrickelick-

ftetoegemaeckti midden inde nacht in't leger van de

beleggers: ende de wacht u>t fchiick in onmacht val-

lende (want fy meenden dat het een hoop duyveis wa-

ren) ftaken het leger van alle kanten in brar.t : de Mans
daer op volgende, floegender veeldootj die door hec

oproer ontwaeckt waren > als oock die noch fliepen.

Aldus hebben fy de leger-plaets, ende defchepen, die

OElavius daer op ancker hadde, genomen, ende haer

ftadtontfet.

Als, na het exempel van Viriatus » vele roovcrsmec

ftroopen Poyjwg^f/ verwoeflen , foo is van de Romeynen
tegen haergefonden lunius Bmtis , die fijn leger bracht

recht daer deRoovers neftelden, om gelijck over haer

ftraffe te doen , ende fijn krijghf-knechten met den buyt

te verrijcken. Defe hope mede brengende , nam al

wat hem gemoete . Maer de Barbaren quamen gewel-

digh uyt , met hulpe van de Vrouwen, die foo onver-

ifaeght waren , datfydedoot in't minfle niet en ontfa-

gen, ende liever ftorven, als den rug keerden, noch

oock den minften fucht gaven , als fy doodelick ge-

wondt wierden

.

Amalasvnta, koninginne van iM/yfw, meer vei"*

melt, een feer kloeck-hertige Prin^eire, verjoeghde

Borgongjons ende Duytfchen, die Ligurjm bevochten,

uytltalyen.

Mamea j koninginne van Egypffw, en heeft niet al-

leen haer overledene mans landen wel geregeert , maer

oock den Romeynen fuicken oorlogh aengedaen, dat

de keyfer Valtns gedwongen was , de vrede van haer te

verfoecken

.

V A L A s c A , koninginne van Bohemen , van de welcke

mede elders gefproken wert, was foo hoogh-hertigh >

dat fy niet konnende verdragê de regeringe van dc mans,

B b 4 haer
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haer oorlogh aendede , ende verwinfter zijnde » fonder

de felvige, met d'ander Vrouwen, gelijck de Amay^omSi

hec rijck lange jaren regeerden

.

Als de Duytfchen, ende Fran9oirchen > onder *tbe-

leyc van den keyfer Conrad van StPaben,mct groote macht
trocken niSyrien, om het Heylige lant in te nemen,had-
den haer vele kloeckmoedige Vrouwen onder de felvi-

ge begeven > gekleet als mans , en toe-geruft als krijghf-

luyden. De voornaemfte onder haer werde genoemc
Gouden-voet, om haer kottelicke wapens , en kleederen.

In't jaer 1 5 16. volghde vele Perfiaenfche Vrouwen
haer mans in den Oorlogh>mede als krijghf-luyden toe-

geruft zijnde, vochten vromelick, ende werden onder

de dooden gevonden feer gequetft zijnde » in den flagh

tufTché Campfon prin§e van de Mammelucs in Egypcen>

ende den Turckfchen keyfer Sdim

,

Als Margarie^t dochter van Valdomar , ko-

ning van ^.tWf», oorlogh voerende tegens hertogh AeU
hert , en heeft niet alleen fijn leger verjaeght , macr hem
felver gevangen: ende tot meerder eere ende luyfter van

hacroverwinninge ende fchande van haren verwonnen
vyant,den felvigcn openbaerlick in triumph gevoert

.

M A c H T I L D, gravinne van Lomhardyen , heeft B^hert

Cuifcard, dk met fijn Noormans *t lant van den Paus in

nam»met een leger uyt Lombardyen komende t tegen ge-

houden, ende dé paus Gregorius den y ACgens keyfer Hen-

r/c/(.vromelick befchermt,

B O N A, mede uyt Lombardyen , huyfvrouw van Piero

Brimoro , een ftrijdtbaer overfte > vergefelfchapte hem
inalleaenflagen.

Gedurende de belegeringe van de ftadt Siena, door

den Marcgrave van Marignan^ ftadthouder van Cofmo

di" Medici, hertogh van Florerifen, een jonge Dochter

ficnde, dac haer broeder fieck was> ende op de wacht

niec

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

30G28



DER VROUWEN. ^^^

niet en konde komen , hoe-wel hy dickwils, endedac

op grooie ftrafFe ontbodé was , irock fijn kleederen acn,

ende verfcheen met fijn wapenen, al of hy *tfelver ge-

weeft hadde i ftont op fentinei , ende dede al 't gene een

goet krijghf-man toeftont , tot dat de broeder, hem wac

beter gevoelende , haer quam verloflTen . Waer op defc

kloeckmoedige Dochter met eer ende gunft-teeckenen

der krijghf-luyden naer huys geleyt werde

.

Maer de kracht ende ftrijdrbaerheyt van Maria van

PozzvoLois feer te verwonderen . Sy leefde ten tijde

van den vermaerden PetrarcaAxt haer felve gefien heeft,

ende dit van haer fchrijft : Sy hadde haer door geftadige

oefFeninge , ende foberheyt totallerhanden arbeydt ge-

went . Haer lichaem was meer ftrijdtbaer , als maegh-

delick, hare lichamelicke kracht, gelijck eenklouck

krijghf-man zoude wenfchen , met cenongewoonlicke

gaeuwigheyt , op't beft van haer leven , het wefen ende

de oefFeninge van een fterck man; fy en ontfagh noch

gevaer , noch de doot felve . Voerde eenen erffelicken

oorlogh, met haer nagefetenen> daeraenbeyde zijden

vele gebleven zijn . Sy vocht fomtijts alleen , fomtijis

met weynige vergefelfchapt , ende hadr altijt deover-

handt. Liep onvertfaeght in den flagh , quam dacr lang-

faem uyt > viel den vyandt ftout aen , leyde loofe lagen i

kon met ongelooflicke verdraeghfaemheyt tegen hon-

ger, dorft, hitte, koude, waken ende braken: bleef

geheele nachten onder den blauwen hemel , hiel de wa-

pens geheele dagen aen, rufte op d'aerde neder, een

groene zoo , ofte fchildt voor een oor- kulTen nemende,

Daer waren op een fekeren tijdt aldaer by geval by mal-

kanderen uyt verfcheyde plaetfen gekomen veel ftercke

ende in den oorlogh wel geoefFende manné , ende hoe-

rende van defe Vrouws-perfoon, hadden fy groot ver-

langen , om hare krachten te fien. Derhalveu gingen fy

B b j ce

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

30G28



3t4 WTNEMENTHEYT
te famen op het kafteel van Po:(:{uolo . Sy was alleen,en-

de wandelde voor de kerck ; fonder op de komft van

d'ander yec te bewegen . Gebeden zijnde , te gelieven

eenige proeven van haer krachten te toonen: foo heeftfe

haer lang ontfchuldightop de fwackheyt van haiéarm»

dan liet ten laetften een groote fteen , met een yfere fpil

voor den dagh brengen» ende die daer in de midden ge-

worpen hebbende , verfocht dat een yder die zoude op-

nemen . Elck dede daer fijn uy terfte beft, om de fterck-

fte te zijn: maer ten laeiften beyde verre werpende > be-

toonde fy haer krachten foo verre boven d'anderCidatfe

allegader verwondert, ende befchaemt ftonden> ende

niet anders en dachten , als dat het toovery was . Dit 9

feyt Petrarca , gcfien hebbende , doet my nu gelooven >

niet alleen dat men van de Ama:^ones fchi ijft» maer oock

van de Italiaenfche Maeghden , die onder Camilla vro-

melick ftreden.

Als de Portugyfen in'c kafteel Dium.vznde Indyanen

om9ingelt waren , foo bleeck daer de vromighey t ende

kloeckmoedigheyt der Vrouwen , die in groot getal

op't kafteel waren . Want als fy alle den tijt van de be-

legeringe,niet alleene *c gene,dat men voor haer werck

rekent , neerftigh deden , maer oock fteen > ende aerde»

daer het noodigh was,aenbrachië,in*t graven de krijghf-

knechten verlichteden , pijlen op de wallen brachten ^

de gequetften verbonden , de fiecken genafen ; foo que-

ten fy haer infonderheyt feer dapper op den dagh , dac

het beftormt werde, vromelick vechtende onder de

mans , en haer begevende, daer het meefte gevaer was >

fonder eens op te houden, oftete verfchricken, alsfy

van haer befte vrienden fagen quetfen,ofte neder vallen.

De overwinninge by de felfde Portugvfen tegens die

van Cambaya verkregen , en werde niet alleen de mans

;

maer oock de Vrouwelicke ftoutighey t toegefchrcven.

Want
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Want onder de Vrouwen, die de krijghf-Iuyden, gedu-

rende den ftorm> alle nootfakelickhcyt aenbrachten,

zijnder vele gevonden > met pijlen gequetft > die fy met

haereygen handen uyt haervleefch trocken> endede

quetfure verbonden hebbende»noch bebloet tot het ey-

gen werck > als of haer in't minftc niet gefchort en had-

de ) wederkeerden

.

Alsin'c felve Portugael koning Philips He II. den her-

togh van Mvm met een leger gefonden hadde, om 't fel-

ve Koningrijck , daer hy feyde de naefte toe te wefen, in

te nemen'.foo en liet daerom Don Anmio niet fijn felven

voor Koning, gelijck hy oock gekroont was, te dragen,

als zijnde een foon van prin^e Loffmycj^,wiens vader ge-

weeft was de koning Emmanud, van wekkers oudtfte

dochter lfabella,dQ gemehe koning van Spaengjé quam.

Defen Don Antonio , nae dattcr al veel fteden by den her-

togh van -^/itf ingenomen warcn,komende binnen Lif-

hon, werdealdaer als Koning, mecgrootevreught van

de fijne ont haelt . Ende al was de Stadt door de Peft

,

ende de oneenigheyt der Edelen , van borgers feer ver-

mindert, foo werden even-wel triumph-bogen, fpelen,

ende andere teeckenen van algemeene blijdfchap t'fijn-

der eeren opgerecht . De Vrouwen niet willende hier

in ftil ftaen,rechten onder haer een bende op,ende troc-

ken met een vaendel, als gewapende krijghf-Iuyden

door de ftadt . De Capiteyn, ofte Hop- vrouw, hadt in

plaetfch van een bardeiaen , een pael in de hant , tot ge-

dachtenis van cenoudenflagh, gevallen ontrent -^^/g/-

harot , alwaer de Portugy fen de overwinninge behielen >

ende noch roemen dat een Backers vrouw feven Spaen-

gjaerts , ofte Caftilyanen met een pael doot fmeet.

In Polen en was het eertijts een Dochter niet geoor-

loft te trouwen,ten ware dat fy eerft drie vyanden in den

oorlogh verflagen hadde. Ende al is't, dac Pujïw de

ft'l-
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felvige wee t ofte gewoonte , als al te wreet , wech-ge-

nomen heeft , foo en is even-wel door hem de nature >

cnde ftrijtbaerheyt niet wech-genomen, dewelckede

Ouders op haer Kinderen foo voortgefet hebbeni datter

naeulicx eenenPolack geboren werdc, dat geengoec

krijghfmanen is

.

Als in'r jaer 1379. Thomoi Trhet met fijn Engelfche»

de ftadt Mfaro in Spaengjen meenden af te loopen 1 en-

de dat die van binné, (ietide den vyant onftercker te zijn,

als fy felve»eii daerom een kleyn rivierken over-varende

uyt-getrocken , ende meeft allegader verflagen waren

;

ende dat daer op de Engelfchen 1 de ftadt al gewonnen

rekenende , haer mede in de pont begaven ; foo hebben

de Vrouwen, dewijl fy doende waren met over-komeut

terftont de poorten gefloten » ende de balcken laten val-

len,ende haer boven op de veftbegeven,toonende goe-

den moet om de ftadt wel te befchermen , Trhet fiende

haer aldus in goeder ordre > riep tot fijn volck , Siet daer

die vrome Vrouwen, Uet ons te rug keeren, wy en hebben hier niet

uyt-gertcht . Ende alfoo verliet hy de ftadt , die hy hadde

gemeent te overrompelen

.

De Turckfche keyfer Mahomet verftaende het ver-

lies > dat hy in Hongaryen geleden haddei ontboodt > in*c

jaer 1595. den balFa 5/w4« te Conftantinopelente ko-

men, ende font in fijn plaetfche , den bafla Ferrhat. Nu
Sinanom voor fijnen Keyfer te toonenden haet i die hy

de Chriftenentoedrough , voerde met hem een grooc

getal flaven nae Conftantinopelen , doende haer onder

weegh lijden alle ellendigheyt,die den honger,dé dorfti

deflagen, endedegrootfteftraflïgheydt vaneenenon-

menfchelicken Turck konde bedencken . Gekomen
zijnde te Conftantinopelen > dede hy eenige fluyten in

den fwarten toren , de felvige fchickende tot een lange

ftfifFc van dc galeve ; d'aiidere dede hy eê wreede dooc

fter-
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\

fterven, Defcn BaiTa liet haer nacckt neder werpen > op
fcherpe palé,van hout en y fer gemaeckt ,waer op fy mee
verfcheyden deelé van haer lichaem vallende) ledé,fon-

der ftervé, alle oogcnblick van het overige haers levensi

de fchrick>ende de grootfte pijn van de door. Onder de

gene > die ontkleet werden , om op de palen te fmijteni

vont men een jonge dochter in krijghf-mans kleederen,

die, doorgrootmoedigheytjcnde heylige begeerte om
de vyanden van ons geloof te beftrijden , beweeght was

geweeft > gedurende den oorlogh van Hongaryen, haer

in mans kleederen te verkleeden, in de welcke fy groote

preuven gedaé hadde van haer vromigheyr. Defe Ama-
;^o«e werde fcherpelick van de Turcké ondervraeghti of

fy dat kleet niet aengenomen hadde» om te bedecken de

kenniflTe die fy onderhiel met ycmant van de krijghf-

luyden . Waer op fy met een wonderbaerlicke vrymoe-

digheyt antwoorde , Datfy Ufelfde niet verandert hadde, als

om de Turcl{en te hefchadigen, aen alle kanten, daerfy die in den

firijdt hadde knnnt aentreffen en dat hetfoo verre daer van daen

wai , dat een eerlicke , ofte oneerlicke liefde haer onder de krijghf-

luyden :{oudtgebracht hebben , datter met een van haer maets oyt

geweten en hadde, tpiefy tvas . De andere met pijnigen on-

dervraeght zijnde i of fy de felvige niet mede geleyten

hadden voor haer gebruyck; antwoorden, Dat fy haer

noyt gehouden en hadden, als voor een krijghfman , die in alle

voorvallen hem vromelick queet . De Tui eken verwondert

zijnde over de kloeckmoedigheydt van defe vrome
dochter, hebben haer, als wat wonderbaars » voorden

Keyfer gebracht > ende wel ftrengelick van hem onder-

vraeght zijnde, onder andere of fy in die geftalteniffe

wel oyt cenigen Turck verflagen hadde, werde daer op

by haer geantwoort (als vaft ftellende , dat fy fterven

mofte, ende oock verlangende om uyt de fware gevan-

genis verloft te wcfen ) Datfy al den tijdt van haren dienfi »

foo

rr
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foo veelfy

vermocht, nUt anders getracht enhadde, alsomhe$

ampt van een vroom hrijghfman waer te nimm,ende datfy in aU

U velt- fiagen ende fchermutferingentet alleen de Turckenmetal

haer macht en hadde wederftaen , maer datter oock^tvel thien van

defdvige met haer eygen ham verflagen , ende in fiuckenge}{apt

tvaren . Het welck de Turckfche keyfer hoorende,dede

haer voor een fchoufpeU de geheele ftadt omleydenicn-

de fchonckfe daer naci toe een vereering) aen fijne huyf-

vrouw

.

Als ürtjaer 1570. de Turcken heteylandt Cypers^

doen ftaende onder het gebiedt van de Venetianen 9

fochten te veroveren, ende de ftadt N/co»4 al geplon-

dert hadden> trocken fy met alle macht na Famagufia, de

hooft- ftadt,de felvige 'rontfom belegerende. Ende als fy

door een gefprongen mijn al opening gemaeckt haddéi

foo ftormden fy daer op met groot gewelt > ende brach-

ten die van binnen al aen't wijeken: maer defe moet ge-

geven zijnde door den bilfchop van L/w/jf<r,hebben we-

derom dapper aenge vallen, ende de Turcken, met haer

groot verlies , te rug gedreven . Soo dat Mufiapha , de

Velt- overfte felver mofte bekenné, dat fy een feer ftrijt-

baer volck waren , De kloecke Vrouwen hadden een

goet deel aen defe eere . Want cenige van de felvige

brachten geftadigh aen,al wat de krijghf-Iuyden,geduy-

rende defen ftorm f noodighwas> wapenen , fteenen>

zvende heet water ; andere vochten vromelick midden

onder de krijghf- knechten

.

Doen de Turckfche vloot het eylandt Lemnos be-

ftormde, bleef Cofcmwj, een vroom helt al vechtende

in de poort van de ftadt . Sijn dochterM a r v l l a , een

ontvertfaeghde maeght , fiende haren vader neder ftor-

ten, liep ras toe , ende opnemende, fijnen fchildt ende

fwaert , hiel de Turcken , die de poort meende te over-

rompelen , foo lang tegen , tot dat haer eenige mans te
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hulpequameni doordewelckefy verftercktzijndei dc
vyanden i met groot verlies > nae de fchepen dreef.

In't jaeri5^65. beftormden deTurcken met groot

gewelt te gelijck het kafteel » ende de ftadt van SMichid
in't eylant Maltha , maer werden kloeckmoedigh afge-

flagen , de Vrouwen felve midden in't gevecht met een

ongeloofFelicke ftoutigheyt vallende > gelijck de Thou
verhaelt in't 3 8. bouck van fijn Hiftorye

.

Als de ftadt Brefday in 1 talyen, van P/cc/wno, velt-

heer van Philips Maria Vtfcome , hertoge van Mdan , be-

ftprmtwerde, fooen is om defelvige te befchermen
niet minder gebleken)de vromigheyt van de Vrouwen»
als van de Mans , Want fy mede in vaendels , ende rot-

ten \ erdeelt zijnde , deden grooten tegen- weer om den
vyant af te keeren : onder dewclcke feer uytmuyte eene

B R A I D A 5 van't AdxQcatm geflacht > een JofFrouw niet

min van geed > als van ftam edel

.

OrsinaVisconte, huy fvrouw van Guido Torrelli,

prin9e van Parma> heeft met raedr,ende daetgroote
dienlten gedaen aen het hertoghdom van Milan. Want
alfler oorlogh ontftaen was tulTchen den gemeiten her-

togh Philips Maria, ende de Venerianer^i endefy haer

mans kafteel Brefcdla , gelegen op de rivier Po , ingeno-

men hadden > foo heeft defe Prinses , de wapenen aen-

doende j ende te paert fittende, de krijghf-luyden, diefe

doen vergaderen hadde y met eenen grooten moet aen-

gefprokcn; LuJ^igh mannen, laten tvy ons vroom dragen.

Want iikjhthht voor, mijn wapenen niet uyt te treckenyofden vy-

andt :^al op de vlucht gejlagen 7(ijn . Ende verkreegh alfoo,

vele van de vyanden met haer eygen hant verflagen heb-
bende » de overwinninge

.

Gelijck oock van de vromen vrome voort-komen»
foo heeft defe kloeckmoedige Prin9efle een dochter

gehadcAntcniaTorr. ella> getrouwe met
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Petro Maria I{t4beo, hacr moeder in kloeckhertigheydc

niecongelijck. Want als P4m4 de gehoorfaemheyt van

Francefco SfoYT^a , hertogh van Milan, verworpen haddCf

cnde van *c volck tot een vrye B^ejj>uhlijck.gt\>xzcht was

;

foo is fy daer met krijghf-knechté na toegetrockê,heefc

de ftadt ingenomenjCnde aen SSor:{a wederom gegeven.

lek vinde mede in de Fran9oirche hiftoryen> ftrijtba-

re Vrouwen . Geleden drie hondert jaren onftont in

Vrancrijck eenenoirlogh, uyt defe oirfaeck. ^nm
hertogh van Brctagm , ( foon van dien hertogh landi i,

die te Lyon in de krooning van paus CUmmt de^- doodt

qedrongen werde ) hadde twee vrouwen , ende by bey-

de kinderen. By de eerfte,fiwmV, gravinne van Limofw^

hadde hy twee fonen , lan , ende Guy . By de tweede >

met name KoÏ4M^,gravinne •y4» A^omjoor^,kreegh hy lan

van Momfoort . Nu ian de j , foon van jirtm , liervende

fondsr kinderen , maeckten 6jne nichte l4«e, dochter

van Gjn broeder Guy (die voor hem al overleden was)

erfgenaem in't geraelte Hertoghdom . Wt reden van

dat vordeel aen lane gegeven , trouden haer Charles de

B/ow>fufters foon van Philips de ï^4/o/V,koning van Vranc

rijck , met voorwaerden , Dat de gene , die quamen ge-

boren te werden uyt dat houwelick,zouden wefen wet-

tige erfgenamen van dat Hertoghdom. Maer na 't over-

hjden van den gemelten lan de j , nam den gemelten lan

van Montfoort , fijn halve broeder , ende cfom van lane ,

feggende de naefte te wefen , heel Bretagne met gewelc

in. Dan Charles de Blois , intreckende met een leger 9

quam voor Names , daer hy y door verraderye 9 lan van

Montfoort gevangen kreegh,die hy na Parijs dede voeré.

Het welck gefchiede in'tjaer iiA^i* DeGravinnc van

Montfoort , Gjne huvfvrouidie (gelijck Froiffart fchrijft)

moet als een man , 'ende een hert als een leeuw hadde

,

was, op die tijde , dat haer man gevangen werde, m eeii
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ftadt van Bretagm^ genaemc Rsnes, ende al ging dat onge-

luck dapper ter hcrcé,foo gafl'e fven-wel grooten iiooft

aen al haer vriendepi endc alle de krijghf-knechten) en-

de toonden haer een kleyn kinc (dat medeI<?«genoemc

was > gelijck de vader
)
leggende i Ha , Mijn Hteren , en

rerjlaet u nut van dm Hertogh , mijn man , die wy verloren heb'

hen . Hy was maer een menfch:fiet hier mijn kjeyn kjnt: dat \al

noch (foo het Godt belieft) de faeck^herJ]eUen, ende uveelgoets

doen . UkJ)ebbe watr mede het werckuyt te voeren, endeicJl :{al

u welfoogoede Overfiebejlellen , datghy alU:{uh behouden tve^

[en. Als de Gravinne haer vrienden,ende krijghf-knech-

ten (die tot B^nes waren ) aldus hadde moet gegeven,foo

trockfe met haren jongen foon in alle fterckten i ende

fteden , ende vermaenden 't voick op de felfde maniere9

verfterckten de wachten, verforghde alle nooifakelick-

hevt , ende betaelden allefins zeer mildadelick . Charles

de Blois fijn overwinninge vervolgende, foo fant de Gra-

vinne in Engelant aen koning Edwardde 1 1 1. om hulpd

met befpreckjdat haren jongen foon van Montfoort.iou-

de trouwen een van des Konings dochteis , ch genoemc

werden Hertoginne van Bretagne, De Koning Itont haer

alles toe. De Fran^oifchen trockenondertuflchen op

Hamibouty al waer de Gravinne met haren foon binnen

was . Want die in handen krijgende (alfoo den Grave

gevangen was) zoude den oirlogh een eynde hebben

.

Derhalven beftormden fv de Sradt met groot gewelt

:

maer die van binnen boden fulcken tegen-weer, datfy

met groot verlies moften wijcken. Als de Franfche

Heeren fagen , dat haer volck aldus te rugge trock , foo

waren fy feer verftoort ; ende geboden, dat men weder-

om ftercker aenvallen zoude, als te voren; maer die van

Uamibouty ftelden haer met geen minder vromigheu

daer tegen . Ende de Gravinne, geheel gewapent zijn-

dCi rede te paert, van ftraec tot ftraet,door de ftadt, badc,
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ende vermaende 't volck> om haer wel tc quijten : dedc

oock de JofFrouwen > ende ander Vrouwen fteen > ende

potten vol ongeblufte kalck op de veften brengen , om
op de ftormers te werpen. Defe Gravinmvan Montfoorty

began noch een ftoute daet . by klam fomtijts op eenen

hoogen toré>om te befié.hoe het voick haer al drough.

Eens faghfe , dat alle die van*t leger , foo Heeren , als

andere , uy t haer tencen> ende hutten waren> ende raeeft

allegader ftonden om het ftormen te Gen . Doen tradc

fy op haer paert ( foo ge wapent i als fy was ) ende beval

niet haer te rijde drie hondert ruyters, met de welcke fy

haer begafnae een ander poorte , die niet bevochten en

werde . Met de felvige uyt-ireckende , ftack fy de ten-

ten , ende hutten aen brant > daer niet als jongens by en

waren I die het terftont aen'tloopen ftelden. Als de

Franfche Heeren den brant fagen , ende 't gekrijt hoor-

den > foo liepen fy daer nae toe i al roepende > Verraet ,

verraet . Soo datter niemant en bleef > ontrent het aen-

vallen . De Gravinne dat vernemende» dede haer volck

verfamelen > ende fiende > datfe niet als met grootc

fchade wederom indeStadt konde komen» foonamfe

eenen anderen wegh nae het kafteel van Brefl, niet verre

van daer zijnde . Maer al- hoe- wel Louis d'Efpagm{diQ

Jvlaerfchaick van 't leger was) byden brant komende

,

de Gravinne met haer volck foo haeftigh fagh door-

rijden , ende haer foo dicht op de hacken volghden , dat

hy eenige , die qualick verfien waren, achterhaelde, en-

de verflough : foo fpoeyde de Gravinne, foo wel , dat fy

met het meefte van haer volck in't Kafteel getocht ; al-

waerfe metgroote vreught ontfangen werde. De Fran-

9oifche moften ondertuffché liggen onder den blauwen

hemel, ende waren feer verwondert , als fy verftonden

•t gene de Gravinne beftelt hadde. Maer die van de ftadc

en wiften niet wat de Gravinne wedervaren was , hee

welck
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welck haer groote bekommering veroirfaeckte , te

meerder alfoo fy in vijfdagen geen tijdinge en vernamc.

OndertuflTchenVas de Gravinne befigh geweeft om
meerder voick te krijgen , ende trock alfoo met vijf fes

honderc wel gewapende krijghf-knechten 'smidder-

nachts van Brejï, aen d'een zijde van 't leger, ende quam

met het opgaen van den dagh voor Hamibout , alwaer fy

dede openen de poort van't Kafteel, daer fy in rede mee

groot geluvt van trompetten . De Fran9oifchen waren

hier over féer verftelt , ende haer met haeft in de w ape-

nen begevende i befprongen wederom de ftadc : maer

fonder eenigh vordeel. Het welck fiende Charles de Blois .

trock met een deel van 't leger nae een ander plaetfche,

latende de overige daer noch leggen: die deftadtmec

haer wercken foo benauden , dat het volck genegen was

de felfde over te geven . Maer de Gravinne , leggende

in de venfter t om ter Zee waert in te fien, began te roii-

pen van blijdfchap i Siet daer de hulp aenkpmet) , daer ickfoo

na verlanghthtbbe. Het welck tweemael roepende,quani

al *t volck op de veften geloopen , ende fagen een vloot

fchepen komé aenfeylen met Engelfche krijghf-knech-

ten . Die by de Gravinne gewille-komt, ende wel ont-

haelt zijnde, deden eenen uyt- val op de beleggers , met

fulckcn gewelt, dat fy de hope van overwinninge nu ge-

heel verliefende,haer leger opbraken, en haer by Charles

de Blois begaven . De Gravinne rradt van 't Kafteel om
d' Engelfche regen te gaen , en de felvige bedanckende,

kufté de Overfte twee drie mael,geliickFroij?4yj fchrijfc,

Daer na fchorting van wapenen gemaeckt zijnde, trock

de Gravinne om meerder hulp fclve naer Engelant,ende

met het felfde overkomende, ontmoete fy onderweegh

denvyandt, daer d'Engelfchen dapper tegen flougen

,

ende fy felve toonden eenen onvertfaeghdé moet, vech-

tende met een blooc fwaert in de hanc . Dan door een

C c t duy-
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duyfter van malkander gefcheyden zijnde» quamen fy te

lande ontrent de ftadt Vennes, die fy belegerden (de Gra-
vinne daer mede voorblijvende ) ende innamen

.

De prefident de Thou verhaelt in't 3 1. bouck van fijn

Hiftorye > dat als de ftadc ylgathe door den hertogh van
Jo/eM/^ beftormt werde 9 ende al openinge in de veft ge-

maeckt was > de Vrouwen foo wel ah de Mans hem te-

gen ftonden , ende met groote vromigheyt de wallen

befchermden : ende in't 60. bouck feyt hy dat de Libe-

romnfe Vrouwen voor de openinge ftonden > ende de
Swiifersjdie de wallen fochten te beklim men> met ftee-

nen > haken , roers 1 af-keerden » ende van boven neder

ftieten

.

De gemelte heere Prefident, maeckt medegewagh
in*t46. bouck van Maria van Barbanson> hoe
datfemetvijfiigh man haerKafteel vijfthien dagen lang

verweerde tegens tweeduvfent, die het belegert had-

den 9 felver onder de vodtfte tegen de beftormers vro-

melick vechtende, tot datbufkruyt, ende nootdruft

meerder, als moet onbrekende, fy hetfelve mofte over-

geven. Dan fy gevangen zijnde, werde, door bevel van

koning Careldel'K. om de cere van haer ongehoorde
vromigheyt, terftont los gelaten.

In de fware belegeringe van Sanferre 1573. was de

meeftc fterckte by de Vrouwen,de welcke roet fteenen

te rollen , fiedende olye te gieten , vyer-werck , ende

brandende peck-houpen te werpé> met groote kloeck-

hey t , alderhande gevaer verachtende , geftadigh befigh

waré:fommige fagh men oock raannelick (feyt de Thou)

de wapenen handelen

.

Als in 't felfde jaer de belegerde binnen I{ochelle dick-

wils uyt-vielen,foo wafier een luftige moet in die flagen

onder de Vrouwen , die men fagh door de voor-ftadc

loopen ) verachtende het gevaer van de doot> haer mid-
den
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den onder de wapenen begeven > de gequetfte ende ver-
moeyde verweerders van wijn > ingeleyde vruchten, en-
de diergelijcke liefFelickheyt met alle vlijt verforgen.
Daer na hebben fy oock felfs de ronden gedaen.ende op
de wallen , als wackere krijghf-luyden gevochten , tot
groote verwondering van de beleggers. Als vorder een
ftuck muers om gefchoten was , loo hebben de Vrou-
wen de felve mede met hopfacken gevolr. Ende als een
van de vyant , daer op geklommeo was, en vont hy daer
niernant als Vrouwen, die haer vromelick weerden, en-
de niet en deden , als met fteenen , ende vyer- werck ge-
üadigh worpen

.

In'c jaer 1 590. hadde koning Hemieli de I V. fwarc
oirlogen tegens de gene , dietegens hem uytdenaem
van de ^Ugye verbonden waren , in welckcn óirlogh hy
den meerté adel tot hulpe hebbende, goede voorrganck
dedci waerin de Vrouwen oock haer eere toekomt.
Want Margverite Dal, huyfvrouw vznFran^oü
de Coligny (vader van den regenwoordigen Marfchalck
van Vrancrijck) die by de Koning was , als fy in de ftadc

van Chatillon, van Burron belegert was, en dat de krijghf-
knechten aireede in deftadt, ende op de plaets van het
kafteel gekomen zijnde , na beuyt liepen , fy een moet 9

fóodanigen man weerdigh
(
kytde Thou 99. )

grijpende»
en verliet haer felvé niet, maer haer begevende in't bin-
nenfte van 'c kafteel met de weynige, die fy by haer had-
de, de moet verfcheppende,brack met fulcken vromig-
heyc uyt,dat fy niet alleen de vyandé verdreef,maer oock
den owcïjïen'Burron felve gevangen nam, ende alle de
beuyt , die al op de karren geladen was, weder kreegh.

Als in'tjaer i6zz. Lo«« <^t; XI IK koning van Vranc-
rijck doende was om de Steden van die van de Religye
te vermeefteren, foo dede hy mede berchieren,ende be-
ftormen de ftidt van S. Amonin , dan al llormden die van

Cc 3 buy-
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buvten met over-menfchelicke kracht (geliick du PUu(

fchrijftin fijn Franfchc Hiftorye) foo werdé fy even- wel

van die van binnen afgeflagen . Waer toe de Vrouwen

fêer veel holpen » met werpen van Granaden > branden-

de Hoppen , ende Potten

.

Is hiervoor mede vermeltRnNEE «/cClermont ,

de welcke in de belegering van de ftadt Camerick, dacr

van fy haer als ?rwf;t{k hiel,al het werck van een over-

fte ende een krijghf knecht dede. Was ahijt ontrent de

veften , ende plantede, daer het meefte gevaer*vas > met

haer eygen handen 't gefchut» fchoot het felver af, dede

dagh ende nacht te peert de ronden om de ftadt

.

Margariet ^njou dochter vani^fwr koning

van Napels : hadt getrouwt BmrkkdenVl, koning van

Engelandt, die een goetaerdigh, ende fachtfinnigh heer

was, van weynigh beleydt , ende dei halven hem t'eene-

maelliet regeren , door Humfray, hertogh van Clocefirty

fijnen oem . Het welck defe Margamt, een vrouw van

een groot hert , ende moet , in de welcke ecnen hoogen

geeft te fpeuren was,niet wel lijden en konde: maer wil-

de felfs aen't roer fitten ; ende wift de fake foo kloecke-

lick te beleyden,dat fy Humfroy buyten boort ftiet, ende

felver baeswerdein'tjaer 1446. Ende 145 begon K/-

chard hertoge van lorc/^Xijn oogh te werpen,op de kroo-

ne,waer toe hv meende gerechtight te wefen.Om fulcx

te verftaen , alfoo dit het beqin is vaneen verwoeftmge

van veelduvfentmenfché, endeontallicke van Koning-

licken bloede , foo zullen wy den oorfpronck wat hoo-

£er verhalen. Henrick van Lamajlre,de IV. van die naem>

groot-vader van dcfen Henrick dtVL nam de vvapens

aen legens J^cW^i^^a 1. fetten hem gevangen in den

mrvsn Londen, ende maecktenfijn felven Kowwg van

En<'elandt , in voor-oordeel van den ftam van Jorc/j., de

welcke ftaende hiel,te wefen de rechte erfgenaem. Hier

uvt

i
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uyt broeyden twee machtige verdeelingen, die aen bey-

de zijden vele aenhangs hadden ^ onder den naem en

teyckcnen van witte ende roode Rofe. BJchardvan lorc/j»

ofte de witte Rofe, een feer eergierigh Prin9e> maeckte

veel van de groote ende gemeente tegé de regering op%

voorgevendeidat hy niet en focht,als den welrtant van *c

Rijck>endede hoogheyt van den Koning. Befchuldigh-

den mede de koninginne l^argariet y dat fy al devoor-

naemfte hu yfenjdie de pilaren van Engelant ware, trach-

te om te werpen. Daer op quam in*c jaer 1 45 van fij-

nen 't wegen de grave van Sarijhury met een leger nae

Londen,cnde verflough de genei die de Koningmne te-

gen hem gefonden hadde . Maer de Koning klve mee
meerder macht komende , foo verftroyde fijn leger van

felfs, ende hy werde gedwongen in Yerlantce vluchten.

Dan daer na hem veircheppende>qiiam hy weder tegen

den Koning, overwon hem , ende nam hem gevangen .

Doen docht het R^cbardnit te zijn,om 't mom-aenlichc

af te trecken. Laet het Parlmmt vergaderen, feyde ronc

uyt, dat al't gene hy gedaen hadde, ^ebouwt was op hec

goet recht , 't vvelck het huvs van lorck^, daer hy'c hoofc

van was, hadde tot de kroone van Bngelant. Het P^y/c-

wewHettende op de recht veerdigheyt, niet opdefor-

tuyn,droegh noch eer ende waerdigheytaende majejleyt

van den Koning,aI fat hy gevangen. Bad den Hertogh>

dat hy hem zoude te vreden houden met het gouverne-

mentgeneraelvin*i Koningrijck>ende 't felve voorfekeren

voor hem, ende voor fijn kinderen, nae de doot van den

Koning Henrick. RJchard neemt den voorflagh aen. Maer
de koninginne Margariet , qualick te vreden zijnde, niet

alleen, dat de Koning haren Man was in de macht van

fijne wanden : maer oockvan't verdragh,gem3eckttoc

ongelijck van haren foon , ende wettelicken erfgenaem

van fijn vaders Koningrijck i brengt een groot leger op

C c 4 de
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de been • om hem wederom in vryheyt te ftellen . Het
welck i</c/wy^f ficndci ende overleggende hetgevaer,

daer hy hem in vont > neemt voor > tegen haer te flaen

.

Hy legert dicht by ïorck^, ende de macht van de Konin-

ginne was nae by hem 9 die hy flagh levert i tegen hec

goet vinden van fijnen Raet) die hem baden om uytÖel >

ende te verwachten 't voicki dat Edward, grave van

Manh, fijnen foon , zoude tot hulp brengen. De flagh

gingfeer hevigh» endefchrickelickaen. Ende de Ko-

iiinginne onthiel haer midden in't gevecht » de krijghf-

luyden moet gevende , ende , om eer te behalen > ver-

manende . Het welck haer foo dapper dede vechten

,

dat fy ten laetftende overwinningc behielen. RJchard

bleef felver doot, met fijn tweede foon, ende veel brave

Ridders. Werden oock vele gevangen, ende onder an-

dere Riehard, grave van Sarifhury , dien de Koninginne

korts daer aen het hooft dede afflaen $ het welck aen de

muren van lorcü;. opgeheven werde, tot fchrickende

exempel voor de ander oproerige . De Koninginne, na

defe overwinningc , verheffende haer kloeckhertigheyc

boven alle gevaer> ende *t felver minder achtende > als

de gevanckclickheyt van den Koning, haren roan,neemt

valt voor , om hem te verlofien > ofce felver te fterven

.

Om fulcx te wege te brengen , treckt fy recht na Lon-

den, ende komende by S.Mban, ontmoeten fy den grave

van H^artvijck^. derde hooft van de verbintenilTe des her-

toghs van lorck^, de welcke verflagen hebbende in't lanc

van fValhsy den Grave van Pembrocky die het met den

Koning hiel , hem haefte tot huipe van fijnen Overften.

Macr met de felfdc kloeckmoedigheyt , daer fy den

Overften mede verwonné hadde, viel fy den Grave aen»

floegh hem in de vlucht, ende verloften den Koning.

Maer 't en bleef hier niet by . Want Edward grave van

Marchti verwittight zijnde van fijn vaders doot > treec in

fijne

4
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DER VROUWEN.
fijne voetftappen > ende neemt aen de feifde moeyte en-

de arbeyc> waervan hy de vruchien hoopten. Ende
gefterckc zijnde met hec volck» van den grave van IVar-

wijck^y treckt na Londen . Het weick de Koning wel we-
tende, ende vrecfende voor de ongeüadigheyt vande

i borgers van Londen , begeeft hem binnen Jorcü^, verge-

"I
felfchapt met den hertogh van Somerfet , ende eenige an-

I

dere Overften t om fijn macht te verftercken , Onder-

( tuflchen quam grave Edtvard binnen Londen , alwaer hy
ontfangé werde met groote vreught ende geluck- wen-
fchinge . Hy was een van de fchoonfte Priri9en van fij-

nen tijdt 9 vermaert in vromigheyt » ende deught , Sijn

goet aerdigheyt, kloeckmoedigheyt, mildadigheyt >

waren foo veel lock-aes om de herten te winnen . Hy
was in foo groote achtinge by de Engelfchen » dat fy

meenden , hem hebbende > alles te hebben > ende dat al

haer geluck volkomentlick hing aen fijne regeringe.

Waeromfy hem oock openbaerlick Koning verklaer-

den: ende hyi om geenen mede broeder in*trijckte

hebbéjfatopom den koning Henncktc vcrjagé. Sloegh

tegen hem acht mijlen van lorck^ thien uren achter maU
kanderen, ende naedat dcuyc-komft lang onfeker ge-

hangen hadde , foo bleefde nederlagh aen de zijde van

Henrick^^ met veel verlies van fijn volck . Waer door de

feifde gedwongen was, roet de koninginne Margariet te

vluchten in Schotlant , alwaer fy wel onthaelt wierden,

ende wederom eenige krijghf-macht vcrfacneldé. Maer
alfoo het niet genoegh en was » om haer vervallen faken

wederom op te rechten , foo is Margariet na Vrancnjck
getrocken , om byftant te hebben van den koning

Louis den XI. en haer vader [{ené, koning van Napels •

Daer mede vielfe door Schotlant , een jaer na datfe ge-

vlucht was, te weten 1462. in Engelant : maer werde

wederom door een leger , dat Edtvard haer tegen fondt

,
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verftroyt . De Franfche hiftory-fchrijver hóonflreUt ver-

haelt hier een vrerade gefchiedenifiTe van dcfekloecke

Margariet . Seer verbaeft zijnde over dit verlies> vluch-

ten fy met den pringe van fValles , hacrfoonken i in fe-

kcr bofch van Engelant . Daér ontmoeten haer eenige

roovers i die haer al ontnomen wat fy hadde > ende zou-

den haer oock wel lichtelickvermoort hebben I by al-

dien fy niet twiftigh en hadden ge worden,over het dee-

len van haer kleynodyen . De Koninginne fiende dat fy

tegen malkanderen over- hoop lagen « nam metter haeft

haerfoonkenindenarm> ende liepdaer deboomenal-

derdighftftonden> alwaer fy wederom een ander tegen

quam > den welcken > alfoo fy foo vermoeyt was , datfe

niet meerderen mocht, fv het kint gaf om te dragen ,

feggende > Ha daer mijmvrient, hehout denfoon van den Kj>-

ning. Het welck den roover hoorende, nam hetfeer

geerneaen, ende gingen foo langtefamen> tot dat fy

ten laetften quamen aen de zee > alwaer de Koninginne

met haren foon fcheep ging , om te varen nae Sluys , van

waer fy reyfde op Btugge, ende haren foon Edward aldaer

latende, quam daer na le B^jffel by Cartl , grave van Cha^

roloisy die haer fcer eerlickcn ontting. Van RijfTel trock

fy na Bethune , om te fpreken met fijn vader FhilipSyheï-

togh van Borgongim, de welcke verwittighf zijnde, dat-

ter een menighte van Engelfchen te Cdu gekomen wa-

ren ) fondt fi)!i lijf-bewaerders , om haer in fekerheyt by

hem te brengen. Ging haer felfs tegen, om welle-kom

te heeten, eiï onthaelde haer feer heerlick . Befchonck

haer mildadelick op haer vertreck > ende dede haer ge-

levden tot het lant van Barrois in Vranciijck>toekomen-

de haer broeder den hertogh van Calabrym . Ondertuf-

fchen hadde Henriet^ haren man hem behouden in een

ftercke plaeifche van het Prinfdom van IT'alhs . Maer

tdirard^n rufte geenfins op die nieu\Te overwinninge >

al
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al Cvas hetj dat fy fcheen fijnen fceptcr te veifckeren, en-

de vaft te ftellen. Altijt vreefende het beleyt van de ko-

ninginne Margariet , ende het verftant dat fy hadde in

Vrancrijck» Schotlant, ende Engelant, om haien Man
wederom op den koninglicken ttoel te ftellenjfont ront-

fom om alle havens,en wegen waer te nemen,dat fy daer

niet wederom in en zoude komen . Het welck even-

wel niet te pas en quam ; maer den goeden Hf«ml(.ver-

haefte fijnen eygen ondergang. Want gelijcker geen on-

verdraeghlickerfpijtenis, als in fijn ongelucktedenc-

ken ) wat men te voren geweeftis : foo droegh hy de

verandering van fijnen ftaet met fulcken onverduit, dat

hy Tonder vreefe van *t gevaer fijns levens > ofte van fijn

eérfte gevangenis , ofte van fijn gewoonlick ongeluck >

goet vondt in vremt gewaet hem te verfteken , ende al-

foo in Engelant te komen . Maer hy en was daer niet

lange> ofte hy werde bekenti gevangen, ende voor den

Koning gebracht ; die hem voor herbergh gaf den tour

van Londen. De koninginne Margarm en liet noch even-

wel den moet niet fincken ; maer reyfde wederom in

Vrancrijck om huipe: ende verwon in't jaer 1470. door

dé grave van IVarwijck^dé koning Edward, die fijn vlucht

over zee nam, ende quam j feer fober, van alles gebreck

hebbende» tcMcmaeracn . Ende doen werde Hemick

weder uyt de gevangenis gehaelt, ende voor j^oning er-

kent, Maer Edtvarden hiel hem ondertuflTchen niet fliU

ende begaf hem weder in Engelant , verfloegh op Paef-

dagh in't jaer 1471. den grave van WaYtvijck,y met de fij-

nen:en trock recht na de koninginneA44rg4r/Vi.Daer viel

wederom een harde flagh>maer de overwinninge aen de

zijde van Edward . Soo dat de jonge Prin^e van Walles

bleef, ende de Koninginne gevangen werde . Ende,dac

wonder is , een koningrijck van hngelant , dat de grave

van H^aripijck, in elf dagen gewonnen hadde > werde in

iwin-
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twintigh gewonnen door den koning Edtvard. Waer op
hy vol eere recht op Londen trockialwaer hy na eenige

dagenden koning Hewr/cil(,dede ombrengen > endefant

de kloeckhertige ende ftrijtbare (hoe-wel ongeluckige)
koninginne Margariet in Vrancrijckaen haer vader.

Lange jaren te voren heeft met meerder genougen
een andere Koninginne van Engelanti mede uyt Vranc-
rijck zijnde, Oorloge gevoert. I s a b e l l e, dochter

van Philips de Schoone koning van Vrancrijck i hadde ge-
trout Edivardde 1 1. koning van Engelant , die hem feer

leeÜckliet mifleyden van Hugo Spencer» door wiens race

veel van de grootfte van 't Rijck, als oock de grave Tho'

mas van Lancaflre» om hals gebracht waren . Waerom
hy by al't volckfeer in den haet was > ende infonderheyt

by de Koninginne s ende den Grave van Kjnt , des Ko-
nings broeder. Het welckipfnc^i-merckende, bracht

foo veel te wege by den Koning , dat hy de Koninginne
niet meerder fien en mocht > ende niet wefen en wilde

ter plaetfejdaer fy was. Sulcx fiende een feer goet vrienc

van de KoninginnejCnde den Grave van Kjnty quam in'c

heymelick waerfchouwen : Dat haer wat quaets over

'L hooft hing , indien fy haer niet buyten 't rijck en be-

gaven; alfoo Spencer op haer toe-leyde, Waer op de Ko-
ninginne haer verfaghjom in Vrancrijck tetrecken, en-

de vevnfcnde in pelgrimagye te gaen nae S. Ihomoi van

Cantelbergh, vloodt na de Zee,alwaer fy fcheep eing mee
haren foon Edtvard, den grave Edmont van Kjnty haer

fwager , ende Milord Rogier van Morlemar ^ cwen geko-

men uyt de gevangenisjch qiiam geluckelick in Vranc-

rijck in de haven van BoulogneAn^t jaer 1313. Daer twee

dagen wel onthaelt zijnde , trockfe nae Parijs , meerder

gevvellekomt,alsverwacht.koning Carel de IV,vzn haer

icomftc verwittight zijnde, dede haer feer heerlick door

Ojn Heeren inhalen,ende ontting haer vriendelick . Sy
ver-
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DER VROUWEN. 545
vei teide de oorfaeck van haer overkorofte»ende de qiia-

dercgeringe , door Spencer veroorfaeckt : waer te^jen hy
haer alle hulpe aenboodc. Spencer ondertulTchen fiende,

dat koning Edtpard hem alles toeliet > ende in geender-
hande faken tegen fprack > ging voort in 'c ombrengen
van veel eeilickeIuyden,fonderwet,fonderoordeeI,en-
deom geen ander reden> aJs dat h y hem inbeelde , dat fy

fijn vrienden niet en w^aren > ende hem qualick wilden

.

De overige Hceren, ende Edelen niet konnende langer

verdragen fijne wreetheyt , fpanden te famen om hem tc

weren . Dien volgende fchreven fy aen de Koninginne
in't derde jaer,dat fy in V' rancrijck geweeft was, by aldië

fy maerduyfentkrijghf-knechtenkonde te famen kiij-

gen,endedaer mede in Engelant overkomen, dat fy luy-

den zouden te wege brengen,om Edward haren man van
de kroone af te fetten , ende haren fone, den jongen Ed'
ward, koning van Engelant te maken . De Koninginne
overleydedit met den koning Carel haren broeder , die

beloofde foo veel krijghf-knechten uvt te maken » om
haer goeden dicnft te doen. Maer fy,daer op alleen niet

ftaende , maeckten door giften ende gaven , dat fy al de
jonge Heeren > ende Fran9oifche cdel-luyden aen haer

hant hadde; die beloofden , met alle macht haer in befic

van't Rijck te brengen . Op defe hope began fy te let-

ten om alles tot de reys toe le ruften . Het welck foo
heymelicknieten konde toegaen, ofic Spencer kreegh
de lucht daer van, die in korte tijtdoor fijn behendighe-
den foo veelte wege bracht, dat de goede genegent-
heytvan koningCarel tegens fijne fufter foo veel ver-

koude, als hy te voren begeerte gehadt hadde, om haer

te helpen , jae liet verbieden op ftrafFe vao gebannen tc

werden,dat niemant haer zoude volgen ofte byftaen tot

de reyfe van Engelant. Waer toe , om fijn boofheyt te

voltreckcn 1 Sptncernocïi voughde hetgefagh van den

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

30G28



344 WTNEMENTKEYT
Paus . die, door drevgementen van den ban, den koning

Carel lbo verre bracht , dat hy de gemelte Koningmne

fijne fufter gantfch verliér,ja felfs oockgeboodt uyt fijn

Rijck te vertrecken . Waer door fy genootfaeckt was |

hacr te begevê na Valen^ijn,by onfen goeden IVillem de^y

grave van Hoüant, ende Hemgotmn, alwaer fy feerwel

onthaelt werde,als zijnde rechte nichte van de Gravin-

ne. Dewijl fy daer was, verliefde haren foon Edtvard op

des Graven tweede dochter Philippa , die hy doen trou-

we toefeyde,waer door de Koningmne groote hulp van

krijghf-luyden verkreegh , hy uyt alle fijne landen een

croote heirvaert befchnjvende. De Henegouwers ver-

gaderden te Halle j de Brabanders te Breda ^ de Hoogh-

duvtfchê te GeermiydenhtrgeidQ Hollanders te Dordrecht;

alwaer ten laetften het gantfche heir is gekomen ,
ende

zijn te famé ia September 1 326. fchepe gegaê, onder'c

beleyt van heer lan van Henegouwen, graefH^/to/ broe-

der ; ende waren fterck gclijck den Engelfchen hiftory-

fchri jver Thomas IValftngam verhaelt , twee duyfent, fe-

ven hondert , ende feven-cn-vijftigh gewapende man-

nen . Quamen al te famen in Engelandt aen de haven

van Herivijck.^ tegen haer voornemen , alfoo het onwe-

der haer meefter geworden was ; nochtans buyten haer

opfet feer geluckelick. Want indien fy eé ander haven,

gelijck haer voornemen was , getroffen hadden, alwaer

de Koning met al fijn macht haer vervvachte,fy zouden

waerfchijnlick alle verflagen , ofte gevangen zijn ge-

weeft . De koning Edward verwittight zijnde van haer

aenkomft , en konde fulcx naulicx gelooven ; maer van

alle kanten dewaerheyt verftaende, kreegh fulck een

fchrickende vrees, dat, als die van Londen hem by-

ftant weygerden, hy in alderhaeft den Tour verfterc-

kende, eiide de bewaringe bevelende aen fijne tweeden

foon, fijn felven begaf in'c weften van het Koningrijck.
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Ondertuflchen quam de Koninginne , met haren foon-

ende gevolgh , als oock met de Graven, Baender-hee
. Ridders, Schilt-knap meeft elaten

van 't ts.ijcK}üie haer terftont toegevallen warenjte Ox-
forti alwaer de biflchop van Hereford openbaerlick ver-

klaerde de oorfaeck van haer overkomft , ende feyde

,

dat het was om te verbeteré de quade regeringe van den
Staet . De Koninginne daer na voort-ticckende, ende
meerder plaetfchen tot haren wil brengendejdede eeni-

ge dagen lang uytroepen , dat de Koning mocht weder
komen , ende het roer van 't rijck aennemen , indien hy
*£ felfde wilde regeren volgens de wetten , ende de ge-
woonte van 't landt . Ende als hy niet te voorfchijn en
quam, foo hebben de Graven, endeBaender-heeren
Óen (oor) Edward , in fijn afwefen, gekoren Ruwaerd
van Engelandt , endeaen hem gedaen den eedt van ge-
trouwigheyt. Daer na weide de Koning noch verfpiet,

ende gevangen; Spencer vader te voren gehangé zijn-

de , de fonefeerdecrlick omgebracht. Ondertuflchen
quam de Koninginne te Londen, alwaer het Parlement
vergadert zijnde , de koning Hdward van de kroone be-
rooft werde, ende de felfde gefet op het hooft van fijne

foon, daer na genoemt Edivard de\\\. Sulcx behaeghde
het volck feer wel,en den Eertfbiflchop van Camelhergh

aennemende,dat de Stem van't volck,was de Stem van
God,maeckte geé fwarigheytjom dat toe te ftaé. Maer
als de Koninginne fulcx verftont, was feer qualickte
vrede, en hare foon,door rechtvaerdigh medelijden be-
weeght zijnde,fwoer,nimmermeer te zulle aenveerden
de kroone van't Rijck , indien fijn vader dat niet liefen
was. Het welck hy , door fi jn vyanden daer toe geperft

7ijnde,ende fiende,dat het niet anders wefen konde,be-
willight heeft . Ende alfoo werde Eda^arddclU. met
groote heerlickheyt ? te lVefi-munf\er gekroont koning

van
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van Engelant . Hy en wachte niet lang , ofte fchicKLC

door raec van fijn Moeder, ende groote Heeren , aen

grave f^^ilJem fijn Gefanten , om ten houwelick te ver- •

loecken fijn tweede dochter Philippa , die hem vergunt

vverde > ende in Engelandt , vergefelfchapt door haren

oem,den gemelten heere Jan van Henegouwtrit ende vele

Kederlantfche heeren.De Koning ontlingfe met groo-

te eer , ende dedc haer kroonen Koninginne van Enge-

lant in't jaer 1^28. Het welckfy geweeftis4i. jaren t

doen fy fterfvoor haren man in't jaer 1369. hebbende

te voren groote dienften aen het Rijck gedaen , van dc

welcke wy alhier zullen verhalen 't gene tot ons voor-

nemen kan ftrecken . Als koning Eitvard , haren man

aireede vele plaetfen in Vrancrijck ingenomen hadde

,

ende nu met fijn leger voor Calan lagb , foo heeft David

koning van Schotlant die gelegentheyt waer-genomen,

om by afvvefen van den Koning , in Engelant te vallen.

Hierop onbiedt hy alle fijn Graven , Prelaten, ende

Baroenen van 't Rijck,ende befluyt in haer vergaderin-

ge met een machtigh leger Engelant te beftormé. Alle

gereetfchap wert ten eerften veerdigh gemaeckt , ende

de Schotten vergaderden van alle kanten met foo hee-

ten yver, datfe in korten tijt een leger van vijfrigh duy

-

fent man op de been brachten . lan van AdutiUes , over-

fte van de wilde Schotten, woude oock van den hoop

wefen , ende bracht daer by drie duyfent knechten , de

ftrijtbaerfte van fijn lant. Maer fulcx en konde foo hey-

melick niet toegaen , ofte de koninginne Philippa,

die haer doen in Nonhumherland onthielen kreegh daer

fekerbefcheyt van. Om welcke oorfaeck fy terftont

fchreef aen alle de gene, die gebleven waren tot bewa-

ringe van het Koningrijck, dat fy haer in aller fpoet

zouden vervougen te Nieu-eapdy alwaerfy haer komftc

was verwachtende . OndertuITchen trocken de Schot-

ten
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ten Engelant in , ende quamé legeren tuffchen Lmcolne

cnde Peny,om teberooven ende te bederven her graef-

{ch^p van Northumhdlant . Sy en waren niet verder als

een dagh reyfens van Nieu-cajieel , ende wel wetende de
vergadering , die aldaer van de Engelfchen gemaeckc
werde , foo naederden fy noch meerder . JVlaer dat viel

iiyt tot haer groote fchade ende ongeluck. Want laren-

de weten aen die van binnen, dat , indien fy uyt wilden
komen , fy geerne tegen haer flaen zouden , foo zijnder

ontrent elf diiyfent Engelfchen in't velt getrockcn

,

fonder de Walen,die de Koninginne felve in fiach-ordre

ftelden. Ende na dat fy fe allegader tot vromelick vech-

ten vermaent hadde? foo zijn de felvige met fulcken

moet de vyanden aengevallen,dat fy kloeckelick vech-

tende haer in de vlucht flougen> ende meeftcr van de
plaets bleven,alwaer wel vijfthien duyfent van haer vy-

anden verflagen wierden , cnde daer onder vele van de
grooten . De koning David was daer oock fwaerlick

gequetft , cnde ( 't vvelck het befluy t was van de over.

winninge) bleefbenevens eenige andere heeren gevan-

gen . Dit gefchiede Saterdaghs voor S. Michiel 1346.
Die den Koning ving > fiet lan Coppdand, fchilt-knaep

van hlonhiimbdland. Hy leyden hem dien dagh vijfthien

mijlen, van de plaets, daer den flagh gefchiet was,ende

voerde hem daer nae , door laft van de Konrnginne , toe

Voor Calaü, alwaer hy hem^den koning E^/rr^rti overle-

verde . Maer hy kreegh tot ^antwoort , hem te geven

aen de Koninginne, ende tot een vereering vijfhondert

pont fteerling's jaers,ende hy maeckten hem fchilt-

knaep van fijn perfoon ende hof. Waer over feer vv el

te vrede zijnde, keerden hy wederom in Engelant,ende

gafden gemelten koning D^t;/^ over aen de Koningin-

ne , die hem dede gevangen fetten in den tour van Lon-

dm : en trockdaerna by haren man in'c beleg van Qalatt,

D d De
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De gemelte Philippa hadde een ouder fufter > tnct na-

men MARoARiETEjde welcke na graef fVilJem de

1 V. haren broeder , fonder wettige kinderen overle- A

den zijndeï werde Gravinne van Henegouwen,Hollantt I

Zeelant,cnde Viieflant. Defe willende haer in Beveren I

begeven by haren man der. keyfer Lodetvijck., gafde re-
]

geringe van de voorfchrevcn Graeffchappen over aen
j

haren fone Wtümvan Btymriy met befpreck, dat h\ haer i

alle jaersuytreycké zoude achtemwintigh duyfent pon- \

den Hollants : ende by aldien hy op de gefettc tijr niet %

en betaelde , dat hy dan de Landen wederom zoude aen
f

haer overleveren; tenoverftaen van vele grooteHee- 4

ren,aen weder zijde.bezegelt te Geertruydenbergh in'c i

jaer 1348. Maer graef^^/ta en onderhielt defe voor- -

waerden niet . Derhalven , als de keyfer Lodtwtjckyan %

Beyerm overleden was , quam Margaria wederom in
j

Henegouwen , ende van daer in Hollant te Dordrecht >
j

alwaer graeffVillem, ontboden zijnde»by haer quam>en- f

de alfoo hy van de beloofde penningen noyt yet be-
\

laelt en hadde , foo ftelden hy öjn moeder wederom in i

de hooge hcerlickheyt van't Lant . Het welckfommi- ^

ge van de Edelen>ende Steden, die de regeringe van een i

Vrouweniet wel lijden en mochten, qualickaenftont: \

fonden dei halven inHenegouwen aen den gemelte graef
]

Willtm van Oojiervam , die hem te Boucham onthiel, dat I

hy weder in Hollandt zoude komen, alfoo fy vaft beflo- i

ten hadden , voortaen in geener manieren van de Keyfe-

rinnc fijne moeder geregeert te weiden. Ende hoe-wel

hy fulcx wevgerde,foo en lieten niet af,ende brachten

het foo verre , dat hy hevmelick binnen Goyl^ow quam

.

Hier ftont het Lant in duyfent laften,de een het met den

fone , de ander met de moeder , ende wettige Prin5efire

houdende. Waer uvt in*t jaer 1350. twee verdeelthe-

• den fproten van Hvtcx en CaMjaux, met de namen felve
^ ha-
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hare wreethey t tegen malkanderen te kennen gevende

.

Wantgelijck deCabbeljau een verflinder is van andere
Zee-vifch , foo wilden de gene, die daer na hieten > hare
wederftanders mede vernielen. De Hoeckfche hadden
haren naem van een hoeck, ofte haeck, daer men de vif-

fchen mede vangt : als offy de Cabelliaufche oock wel
zouden vangen . Vander Cabelliaufche gtfincheyti die

het mez grgcïfVtllem hielen > waren overften > heerJ^n
van krekel > des biflTchops van Utrechts vader , heer Un
van Egmont, heer Gerrit van Emjfl{ercl{_, met meer andere
Edelen , Heeren ende Knapen : de fteden van Dordrecht^

Haerlem,Delft,GorkomycndQ3ndere. Van de Hoeckfche,
die de wettige regering van de Keyferinne voorftondent
waren de overfte heeren, Dierick^vzn Breederode, Philips y

Burghgrave van Leyden, ende heere van JVaf^enatr, heer
Jan vander Lecl{e , ende van PoUmn , heer lacob van BinC'

horft , met meer andere Heeren , Ridderen, ende Schilt-

knechten, ende de ftadt van Leyden, ende andere, gelijck

breedertefien is in't gedruckte verbondt van den 23.
Mey 1 3 5 1 . wacr in graeffViUem hem met fijne vrienden
verbindt tegens fijne vyanden, aen weder zijde daer ge-
noemt. De Keyferinne dit verftaende,was feer verftoorc

op haren fone , ende fijn medeftanders. Schreefderhal-
ven aen hem , waerom hy foo vermetel ende ftout was

,

dat hy figh onderwant hare Heerlickheden aen te neme.
Dan als alles te vergeefs was>ende dat hy antwoorde,de
felvige aen hem by haer opgedragen te zijn, foo heeft fy

gereetfchap gemaeckt om *c gene , fy met goetwillig-

heyt niet en kende bekomen, met gewelt van wapenen
haer vyanden afte dwingen. Derhalven fant fy om hul-

pe ende byftant aen haer fufter , de gemelte Koninginne
van Engelant, die haer toefchickte een fchoon heir van
uyt-gefocht endeervare krijghf-knechté;waer toe noch
van alle wegen veie kloecke wapentuers bv quamen .

D d i ' Hier
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Hier mede is de Keyferinne fcheep gegaen > ende geko-

men in (Valcberen by de fiadt vander Vere . Graef ïf'illem

heeft daer tegen mede vele yolcx uyt Hollant bv eé ver-

gadert i ende met het fel ve fijn moeder te fchepe tegen

getrocken . Beyde aen malkanderen komende , werdc

daer feer dapperlick gevochten , foo dat aen eicke zijde

vele doot bleven,vele oock verdroncken: maer in't cyn-

de wande Keyferinne denftrijdt, endebehiel dcover-

vvinninge . Graef Pï'illm ontquamt t ende vluchten in

Hollant . Daer wederom hulp ende byftandc gekregen

hebbende van verfch volck , leyde hy fijn Moeder dagh

en plaetfche om wederom tegen malkanderen te vech-

ten, te weren op de Ma[e, tuflchen den BrieU^ ende

's GM^f/We-Ende daer viel eenen fchrickelicken flagh,

foo datter veel volcx aen beyde zijde bleef. Den over-

ften Opj/€yn,onder andere»vander Kevferinne zijde wer-

de verflagen i met heer Cofltjn van ï^enefe, heer F/or» van

haempde, ende veel andere Ridders ende Knapen : vele

oock gevangen,ende onder die heere Dierick van Breede-

röde. Waer door de Keyferinne genootfaeckt is geweeft

in Enwelant , by de Koninginne haer fufteri te vluchten.

Defe flagh maeckte foo grootc bloet-ftortinge,dar, ge-

lijck gcfchreven wert, het water van de Mafe drie dagen

uvt ge-ebt » ende in-gevloeyt hebbende» noch root was,

Ende ick hebbe van feer oude Luyden hoorcn verha-

len , die fulcx feyden oock van oudts by haer verftaen te

zijn , dat onfe ftadt D o r d r e c h t hier van haer wapen

hadde gekregen, te weten aen beyde zijden romende

in't midden wit, overmits het bloet aen weder zijde van

de Mafe vloeyde, ende in't middé den ftroom van't klaer

water; ende tot redene,datter in dien bloedigen ftrijt ve-

le van Dordrecht geweeft waren. Even- wel werde ten

laerften noch een verdragh van vrede tuflichen beyde

«etrofFen : maer fViUem , gelijck hy een dulle daet tegen
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jne Moeder begaen hadde , foo werde hy oock mee
i dulligheyrgeflagen. Waeromeeift bev\aert zijnde op'c

I hof in den Hage > werde daer na in Henegouw en te Kj-

' noyt gebracht : ende fijn broeder Adbm moft bv fijn le-

\ vë de regeringe (alfoo de Keyferinne>haer bevder Moe-
) der y ondertuflchen overleden was ) de gemelte Graef-

fehappen, als Vooght waernemen

.

Nae dat hcrtogh IVillemvan Beyeren, des gemeltens
hertoghs ^tlhms fone, den laetlkn Mey 141 7. dcfer

werelc overleden was , foo is hem in de landen van He-
negouwen, Hollant, Zeelanti ende Vrieflant gevolt^hc

fijn eenige dochter ende erfgenaem » vrouw Iacoba
van Beyeren, die in haer wettige crffenis veel onruft

aengedaen werde van haren oem lan van Beyeren , ende
daer nae van haren neve Philips van Borgoigne : ende al

gingfe daer kloeckmoedigh tegé aenjfoo ifle even-weli

doorafvalligheyt van haer eygen voIck> tekort geko-

men. Hertogh ïan verliet in*c gemelte jaer het Bifdom
\il^ Luyck* dat hy nu al feven-en-twintigh jaer bedient

hadde, ende qnam te Dordrecht y van waer hy blieven

fondt aen de fteden van HoUandf » dat fy hem vooreen
vooght ende momber onttangcn w ilden, vermits vrou-

we iacoba een jonge weduwe was van 1 6. jaren . JVlacr

hem fiilcx , op een daghvaert tot Schoonhoven daer over

gehouden j afgeflagen zijnde» foo heeft hy de Cabbe-

liaufche aen fijn zijde gekregen » ende werde by die van

Dordrecht , gehult ende ontfangen voor eenen rechten

vooght ende momber des lants van Hollant, waer op hy

vrouwe Iacoba dede ontfeggen , ten ware fy haer onder

fijne vooghdye fielden. Doe macckten hy verbont met

heer M^illem van Jrckel , heeren ld», ende Willem van Eg-

mont, die door fijn broeder verdrevep waren, malkandc-

Iren
aen weder zijden alle hulp, ende byitant belovende.

Hier op weide voor die van Arckeldt ftadc Corkpm ver-

D d s rafti
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raft; foodac de vrienden van vrouw latoha haerinder

haeft op het flot moften begeven: 't welck de borghfa-

ten vromelick hielen tegen die van de ftadt. Vrouw Ia-

eoba hier van verwittight zijnde > dede van ftonden aen

vergaderé vele vrome wapentuyrs> met de welcke fy de

Merm op quara varen voor Gorkom , Alwaer fy met

haer moeder Margariet, Philips dmjlo«f«» dochter>

hercogh van Borgongien op *t floc ging , 't welck haer i

vader doen maken hadde. Aldaer dede fy eé groote ope- •

ning in de muyr maken,eii daer door haer voick tegé de (

Arckelfche trecken> die nae lange ftrijt, hoe^-wel fy wel 1

vierduvfent fterck waren>verwonnen wierde>foo dat de i

ftadc alfoo voor de Gravinne verfekert bleefden i . De- i

cember . Dit gedaen zijnde befetten fy de ftadt , ende ?

•c Qot met volck van wapené, ende reyfde na 's Graven-
|

hage ) alwaer fy eenige gevangens van haer ontrouwe I

onderfaten dedeonthalfen. OndertuflTchen hertogh lan )

van Beyeren verkregê hebbende van keyfer Sigifmond , die »

fijn huyfvrouwen oem was, leenbrieven, al ofde landen

by mangel van mans oir aen *t Keyferrijck vervallen wa- r

ren (daer nochtans de dochters de felvige driemael ge-

erft hadden) hielende noemde hem Grave van Hene-

gouwen > Hollant j Zeelant , ende heere van Vrieflant i

cn werde daer voor oock gekent by die van Dordrecht»

ende den Briel: die beyde in't jaer 1418. met haer fche-

pen groote fchade op haer nabuyreii deden , berooven-

de, flaende » ende vangende al wat fy konden krijgen.

Hier over is vrou ïacoba genootfaeckt geweeft om mee

haren man hertogh lan van Brabant gewapent tegen ha-

ren oem te komen> ende fijn gewelt te weren. Derhal-

ven beleydé hy met fijn Brabanders,de ftadt Dordrecht»

daer hertogh Jan van Beyeren binnen was > aendeweft-

zijde ende zuyt-zijde: ende vrouw ïacoba floegh met de

Hollanders haer tenten neder aen de noort-zijde van de
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ftadt ende het dorp Papendrccht op den diick. De Bra-

banders,die haer leger genomen hadden inden grooten

waerc (driejaerdaer na geheel verdioncken) maeckten

aldaereen fterck bolwerck in de hcerlickheyt vander

Mijlc.Maerdie van Dordrecht geftadigh uyt-vallendet

ende de Brabanders flaendejofte gevangen binnen bren-

gende, foo is den Hertogh genootfaeckt geweeft't bol-

u^erck in branc te fteken > ende , nae eene belegeringe

van fes weken , wederom in Brabant te keeren . Dan
het bolwerck , dat de Hollanders in Papendrecht opge-

flagen hadden, werde by die van Dordrecht om9ingeIt,

ingenomen , acn brant geftcken , ende het volck verfla-

gen . Hertogh Jan van Beyeren hier door meerder moet

ende macht krijgende ; wierp het oogh op Rotterdam

»

dat hy mede met verraflen in kreegh . 'T welck vrouw

ïrffoirf vernemende , dede veel oorloghf-knechten ver-

gaderen, endeleydedefelvige binnéder Gcude, Delft»

endeSchiedam,om die ftedé tegen haren quaden Oem
te befchermen . Hertogh lan van Beyeren daer nae in'c

jaer 1 424. komende te fterven , maeckten uy t wangun-

fte fijnen erfgenaem hertogh Philips van Borgongten, fijn

fuftersfoon , die vrouw ïaeoba , fijn oems ende moeyen

dochter , noch meerder , als machtiger zijnde , te quel-

len nam, ende ten laetften van alles beroofde . Hier be-

gan wederom meerder re ontfteken de verdeeltheydc

van de Hoeckfche , die het met haer wettige Lantf-

vrouwe hielen, ende de Cabbeliaufche» die den Her-

togh aenhingen. Den eerften flagh gefchieden in't dorp

^lphm '\n\ jaer 1 41 5. alvvaer vrouw lacobadt overwin-

ninge hadde; maer verloor het volgende jaer een groote

fchip-ftrijc ontrent BroM/m/-/;4tJew. Even- wel den moet

niet verloren gevende , liet door-fteken de dijcken van

Kjmerlant ende Scbidant , om de Landen onder water

te fetten, ende haren vyant alfoo af-breuck te doen. Op
D d 4 den
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den vierden April van *t felfde jaer vergaderde fy een

groot heyr uyt Ucrecht (alfoo den bifllhop ^dof Duf-
hddhitr rechtvaerdige faeck vrient wa<i) vander Gou-
de, Schoon- hoven, Oude-water,ende trock daer mede
voor Hierlcm. Die van de ftadc over lange hier van ge-

waei fchout zijnde , hadden haer met kloecke overften >

cnde vele wapentuyrs by tijts wel verfic , die vromelick

de beleggers tegen-hielden . Als de tijdinge van dit be-

leg , hec welck leer fterck was , ter ooren quam van den

hertoge Philips van Borgongien, dede veel volcx vergade-

ren om de ftadc te ontfetten. Maerals hetfelvetot Ley-

den gekomen was, foo dede fy haer leger opbreken)en-

de trock felver in perfoon haer vyanden te gemoet.
j

Doen geviel den tweeden flagh tot Mphen , alwaer wel

vijfhondert man bleef van hertogh Fhilips y weynigh

van vrouw Idcoha , de velt-overften den heere van M^t-

kjrcl{cn ontquam het al vluchtende. Vrouw Jacoba keer-

de verblijde ter Goude, ende fawt van daer een heyr om
de ftadc Hoorn te vermeefteren . Dan hoe kloeckmoe-

digh fy was , verlaren zijnde , van vele edelen ende fte-

den, viel noch ten laetften in handen van den Hertogh

van Borgongien . W^nt binnen der Goude van fijn le-

ger omsingelt zijnde,cnde geen uyt-komftfiende,noch

cenigh ontfec verwachtende i moft in haer erf-landen

hertogh Philips ontfangen voor momber ende ruwaert»

cnde achr-en-twintigh jaren oudt zijnde, beloven, niet

te zullen trouwen , als met fijn goet vinden , Wac recht

hadt hy tot beyden ^ Niet met allen ; alfoo fy een wet-

tige Prinfefle vvas,ende die onder niemant ter werelc en

ftont. Als dit verdragh haer aldus mecgewelt afge-

perft was,foo ftelde den Hertogh tot ftadt-houder over

de Landen heer Vranc}^ van Borf^eïert , Ridder , heer van

BorflTelen , Zulen, S. Maertens dijck . Die was een feer

rijck heere, ende ftont yïouwlacoha in haren grooten

noot
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nootdickwilsby I meteen grootefomme penningen,

waer door in haer ten laetfté foo veel Gnnelickheyt viel,

dat fv hem troude. Hier over hertogh Philips t'onvredc

zijnde > heefc heer Vranck, doen vangen op het flot Hu-

pdmonde boven Antwerpen > gevende den Cafteleyn

fchriftelicken laft , dat hy heer Vranck zoude doen ont-

hoofden : maer de Cafteleyn , door de kloeckheyt van

heeren Vranckj woorden , beweeght zijnde> heeft des

Hertogen laft uyt-geftelt te volbrengen. Den Hertogh

onlangs daer na van fijnen gegeven laft bercuw krijgen-

de , was feer verblijr, dat heer Vranck, noch leefde , den

Cafteleyn prijfende) dat hy hem niet verhaeft en hadde.

Vrouw l4coJ<iondertufichenvreefende voor herleven

van haren man , ende fiende dat het anders niet wefcn en

konde, heeft aen hertoge Philips alle haer Landen over-

gegeven, behoudende maereenige h«erlickheden toe

haer onderhout; ende met voorwaerden, foo fy by heer

Vranck, { maer daer werden voor fijn oncflaen in verfien

)

kinderen krege )dat de felve dan Hollant, Zeelam, en-

de Henegouwen weder als Grave zouden befitten. Siet

daer hoe een kloeckhertige ende wettige Prin9efle be-

rooft is van haer vrye erflanden > ende dat door haer ey-

gen f ende dubbelden neve i ende die den naem voerde

van Philips de Goede

.

Als prins l^^illem de Spaengjaerts uvt geheel Hollant

gedreven hadde.ende dat Amjïerdum alleen overigh was,

het weick hem onder de Staten niet en wilde begeven %

foo hebben de felvige den i . November i j 77. voorge-

nomen, tot voorfekerheyt der faken van den Lande» die

ftadt op haer zijde te krijgen . Was verfcheyden reyfeii

verfochtom met hen luyden gefanten , oock door tuf-

fchen-fpreken van de algemeene Staten te handelen van

de Voldoeninge,daerop fy onder het gebiedt van den

Pringe van Oraengjen zouden komenj fonder daife mal-

D d 5 kin-
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kanderen konden verftaen,ende was eyndelicknoch foo

verre gebracht, datdePrin9e van Oraengjen met hen

luyden gehandelc hadde , doch dat het ftont aen de Sta-

ten van Hollandt , ende Zeelandt, om die Voldoeningc

toe te ftaen . Dan werde by haer bevonden>datre van de

Stadt metfoodanigen verdragh niet met allen en waren

verfekert, ende dcrhalven de felvige niet aen en namen

,

Sochten daerom ander middel>om de Stadt onder de re-

geringe van den Pringe te brengen. Dien volgende wer-

den eenen aenflagh voorgenomen onder den overften

Herman Helling, die daer binnen lange tijdtheymelick

verftant met eenige borgers gehouden hadde. Daer toe

zijngefchicktthien vendelen Krijghf-knechten , waer

onder mede zoude wefen hopman Nicolaes ^ychaver^

die van geboorte van Amfterdam,ende over fuicx de ge-

legencheyt van binnen wel bekent was. Alles nu heyme-

lick gereet gemaeckt wefendcfoo zijnder vier vendelen

krijghf- luyden in fchepen beftelt , die hen voor Amftcr-

dam zouden vinden, ende d'andere fes mede *s morgens

vroegh voor de Haerlemer poorte. Ende alfoo een ye-

gelick geoorlofc was,volgende de Vrede van Cent,bin-

nen de Stadt te komen; foo is Vrdn^oit Orcourty lieutenant

van Helling , met feven, ofte acht perfonen, daer hy hem

op betroude, naer Amftei dam gerevft , en daer *s avonts

komende,hebben haer die nacht ftil gehouden,ende des

morgens, den t j. November , zijnfc wel gewapent tuf-

fchen acht ende negen uyren, uytde herberge gegaen

na de Haerlemer poorte , ende hebben aldaer de wacht

terftontaengevallen , dewelcke foo onverdacht over-

rompelt zijnde, haer niet en konde te weer ftellen, maer

namen terftont de vlucht . Na dat de poort aldus over-

weldight was,hebben fy aen de Krijghf-luyden,die buy-

ten if» de fchepen verborgen lagen , geroepen : ViEloryt,

viBorye>vdaen,valaen, dè Stadt ii ons. Hier op begaven

haer
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haer de Krijghf-luyden terftont te landcende togen met

vliegende vendelen binnen de Stadt> de poort befer heb-

bende ; tot op de naerckt , fchietende nae de gene , die

haer op de ftraet begeven wilden •, maer vonden aldaer

tegcnftant van de borgeren , ende Krijghf- knechten, die

de wacht hadden , foo in't Stadt-huys , als op de wage

.

Alhier wcrt heel fterck gevochten , ende daer bleven

vele van beyde zijden dooc. Hier bleeck infonderhey t de

• kloeckmoedigheyt van de A m s t e r d a m s c h e

VR.ouvvEN,diei door haer eygen beleyt een ftuck

gefchut op feker hooghre gebracht hebbende, vele der

Staten krijghf-knechten met fchieten vernielden , foo

dat felfs oock den overften Helling doot gefchoten wer-

de. Waer door de andere den moet verloren gevende

,

ter
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ter poorten uyt vluchten

,

In'cfelfde jaerhiclde hiivfvrouw van den Colonnel
Ji4oridriigon , het kafteel van Gent > in afwefen van haren

man > lang tegen het Staten leger > mee een feer groote

kloeckmoedigheyt

,

Nae het veroveren van Haerlem in*r jaer 157;. qua-

men de Spaengjaerts voor AIcmaer,dan werden foo ge-

groet , dat fv nioften vertrecken . Waer toe de Vrou-
wen veel hielpen met gepeckte hoppen ree te maken

»

ende die benevens fiedende kalck- water > ende fteenen

op de wallen te brengen

.

Als in't jaer 1587. Sluys nae kloecke wederftant van

die van binnen den Prin^e van Parma overgegeven was»

foo is een vaendel daer van tot Dordrecht gtkomét onder

*t welck een Vrouw was > die twee jaren als een vroom
Krijghfman aldacr gedient hadde : gelijck my vertelt

heefc d'heere Philips van Eevertvijck^^ Borgemeefter van

'sheeren wegen der voorfz. ftede> diefe oock aldaer

( nae dat het uyt-gekomen was ) heeft met groote ver-

wondering, ende toeloop van volck aen haren maet fien

trouwen

.

In \ jaer 1618. hadde de Kcyfer veel volcx geleyt op

de grenfen van Switfctlant » ende fes krijghf-luyden be-

gaven haer in eé fchipjom over de Boden-^^eete varen ; de

mannen vin ^lienaiv wichten op defe krijghf-luyden >

dat fv niet aen lant zouden komen: maeralfoo fy daer niet

op cn paÜeden i ende d'een voor , d'ander na op 't landt

fprong ï vielen de Vrou -ven haer aen 1 ende floegender

foo dapper op,dat fy»fonder ontfet van de Mans,vernielt

waren geweeft

.

In de belegeiinge van Ooftende , nae fekeren flagh is

onder de dooden gevonden, een jonge dochter» in mans

kleederen, op veel plaetfchen gewonr,met een gouden

ketcingsjen , ende bagge om haren hah > de welcke ge-
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feyt werde j haer feer vromelick gequeten te hebben

.

Soo is oock gebeurt in de voorgaende eeuwe > als de

Koningen van Sweden > endc Denemerckcn malkan-

deren een bloedigen flagh leverden > cnde de Sweed de

nederlage hadc»dacter vijf-hondert verflagene Vrouwen

in Mans kleederen gevonden zijn,haer lang hair mee de

ftorm - hoeden bedeckende

.

Maer noch feer onlangs heefteen dochter van

fi(rdam,M aria I a n s , haer uvtgcgcven voor een

kriighfman> ende haer Davidlanjf;^. van Gorcum laten

noemen. Wift haer in'c drillen, fchiccen, cnde alles wat

een krijghfman te doen ftaed feer wel ce hebben. Trock

in*t jaer i6t8. van Amfterdam voor krijghfman na Gut-

nea; alwaerfy haertot genougen van den Gew^r4f/ wel

queet . Altijc verborgen blijvende wie fy waS)tot dat fy

fieck werdende > ende van linden verfchoont > alfoo de

Oraengie vlag vloogh,de bakens u> t-braken,tot groote

verwondering van een yegelick. Daer op troudé fy,niec

leelick zijnde, met den Fifcatl, ende werde op haer feeft

van een yegelick rijckelick befchoncken;ende door den

Generad te bedde gedanft. Dan hy goet ouwers zijnde >

en fcheen tegen dèfc jonge krijghf- vroiuv niet wel op te

mogen > foo dat hy naer drie maenden quam te fterven

.

Sv»op haer vcrfoeck>verlofkrijgende oni t'huvs te trec-

ké,qiiamin*t jaer 1619. te Rotterdam, alwaerjy troudê

roet eenen Sergeant, die met haer over-gekomé was. Hy
nam daer na te Dordrecht dienft,om voor Lieutenantyüi

Fernambiick^te reyfen ; den welckë fy in'c jaer 1 6 j 1 . met

het fchip dé Oraengjen-boom»meende te volge,dan den

tweede nacht> na dat het van Dordrecht gevaré wasjis*t

op het wit zant voor Caln geftrant » alwaer fy met noch

meerder als hondert menfchen deerlick is verdroncken.

lek hebbe kortelick uyt verfchevde volckeren by-

gebracht degene» die haerbequaem tot den Oorlogh
be-
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betoont hebben. Maer al defe fchijnen nochjfoo in ract>

a{s in daet overtreft te wefen » van eene» die haer Vader-

landtvan het jock der Wtheemfchen wonderbaerlick

verloft heeft. De Hiftorye is wel weerdighjdatfe alhier

wat wijtloopigh verhandelt wert . Als de koning van

Vrancrijck > Carel de VII. by-nae al fijn Rijck verloren

hadde > ende alle fijne faken tot foo grooten wanhope

vervallen waren , datter geen menfché hulpe fcheen toe

te konnen helpen : foo heeft Godt een boven gewoon

middel verweckt , het welck de menfchelicke rede niet

en konde voorGen,ende noch minder in*t felfde verfien.

Een middel nochtans , het welcke , de verflagen herten

verquickte , de gelegentheyt der faken veranderde > de

vyanden verfchrickte, ende ten leften heel wonderbaer-

lick een geluckige uytkomfte gaf » foo aen den Koning»

als aen't Koningrijck : ende was defe een jonge dochter,

genaemt Jane d'ARc , (
geboren in een dorp van'c

Barrois , geheeten Domremy , dicht by VaueoiiUurs, ) oude

tuflchende achthienen twintigh jaren, gefprotenvan

geringe ouderS) de vader geheeten laquesd'Are, cndc de

moeder YJabeau , lant-luyden , die haer op gevoedt had-

den , om heeften te weyden ; feyde mcc een groote vry-

moedighes t , dat haer geopenbaert was , den Koning te

helpen d'Engelfchen van de ftadt Orleans te verdrijven

,

ja den Koning te doen kroonen binné BJjeims» ende hem

te fettenin't vreughdighbefitvan fijn gantfche Rijck

.

Naer dat fv dit aen haer vader , moeder , ende gebueren

te kennen hadde gegeven; heeft fy haer verftoutom felfs

te gaen by den Heer van Baudrieourt , Provooft van Vau-

coideurs, hem verklarende, met een ongemeene vrymoe-

dighey t , alle defe groote dingen , foo feer van allen be-

geert , als wevnigh gehoopt , uyt te voeren : komende

van een arme Boerinne,daer men waerfchijnelicker van

gelooven mocht, dat haer rafernye quelde , als dat fy

Godt-

i

i
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Godtlick zoude acngeblafen zijn , om een middel te

wefen van fulcken grooten werckiin een tijt foo gantfch

onverwachcnaer het vruchteloos bcftaen van foo groo-

te ende doorluchtige Mannen , In't beginfel fpotte hy

daerraede» ende verachtefe; maer met meerder ver-

dragh haer gematighde reden gehoort hebbende • oock

haer v^'efentlicke gedaente fiende > begoft hy te oordee-

lenjdat fy niet en fprack als een rottinne>ende nam voor»

tot fijn cntlaftinge>haer by den Koning te brengen. Dus
quara fy tot Chinon den 6. Meert > 1419. in mans klee-

deren . De faeck werde belacchelick bevonden foo by

den Koning, als by fijnen Raet: doch men moft eens een

proefken nemen . De Koning verkleede hem als een

Landt-man ; defe Maeght in de kamer komende» ging

regel- recht nae den Koning toe j dus verborgen zijnde 9

groeten hem met foo een w efcntlicke gedaente > als of

ly al haer leven te hove ware opgevoedt . Als men fey-

de,dat fy haer mifgreepjverfekerdefy dat het de Koning

felve vvas> hoe-wel fy hem te vore noy t en hadde gefien.

Begon hem terftont te openbaren dit nieu bevel , dat fy

feyde te hebben van den Godt des Hemels : waer mede

fy tot haer trock de oogen ende de herten van alle om-
meftanderen . De faeck geftelt zijnde aen den Raet

»

worde gefey t » dat men zoude vorderen het goet dunc-

ken van de Godtf-geleerden: deweicke verklaerden >

dat in wanhopige fieckten>de voorfienigheyt Godts ge-

woon was voor den dagh te brengé ongemeene geneef-

middelen , ende haer door Vrouwen te dienen , als de

Mannen den Q»oet verloren gaven . Gelijek in de fwa-

righeden van Ifrael, hy fich krachtelicken heeft gedient

met DehoraQn Ahigael, d'eeneom 't voick te onderwij-

fen, d*aoder om een rafendenTyrantedooden : ende

met ludith , die dien grooten Ovei ften ombracht in'c

midden van fijn leger , Dus de noot , die alle foorten

van
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van middelen doet befoecken, dedc den Koning goct

vinden t'onderfoecken ofdefe dochter al waerhey t fey-

de : maer dit foo behendclick , dat men niets zoude wa-

gen: d'uytkomft ging haer beloften veel te boven) ende

de wonderbaerlicke voortgang , bracht haer in groote

aenfienlickheyt by allen . Haer wefen was gefchickt >

foet » burgerlick , ende ftatigh : hare redenen waren ge-

matight> redelicki in-getrocken; haer ommegang koeli

uyc- beeldende een groote eerbaerheyt . Hebbende dan

gefproken metten Koning > ofmet de Heeren , met de-

welcke fy te handelen hadde, ging fy terftont naer huys,

met een oude vrouwe , die haer geleyde, fonder eenigc

lichtvaerdigheyt in*teen of *t ander te toonen , Dit zijn

de zeden die haer 't OriginatU 'c weick wy volgen > toe-

fchrijft . Sy verfocht van den Koning, datfe geleyt zou-

de werden tot Orkans, (alfoode Stadt doe ter tijt van de

Engelfchen fwaerlick belegert was) om 't werck te be-

ginnen , daer fy feyde laft van te hebben , om uy t te voe-

ren . Haer werde een Rapier, dat te Touratm was, in een

pUetsgQDZemt SXatharim de Fierebois , gebracht» ende

om ten oorloge gewapent en uytgerutt te werden > gaf

men haer wapenen ende paerden , ende volcx genoegh,

om in de ftadt te geraken . Louis de Cullant , Admirael

'van Vrancrijck,en laques de EJeux, Maerfchalck, kregen

laft om haer te vergefelfchappen, om aen de belegerden

ververfinge van fpijs te brengen , ende toe te fien dat al-

les wijffelick worde aengeleyt, fonder onvoorfichtelick

yets te wagen. Sy recht haer vaendelop, ende gewa-

pent zijnde nae behoorenjneemt oorlof van den Koning

met foodanigen beleeftheyt ende manieren,als of fy een

groot Hop-man hadde geweeft, verfoeckende , hem tc

verfekeren in Godt , in wiens naem fy fprack : ende foo

vertrock fy van Chinon den 1 1. April. Men rekende doe

defefte maent van de belcgeringe i ende de belegerde

raef-
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raefden van honger; het by-ftant ende de hiilpe van Blofs

te velde gebrachr , werde geleyt van de vooifz. hoof-
) den in alle^aeft , foo uvt vrees van de Engclfchen > die

I overal haer fchilt- wachten hadden i als om datfchaer

i maer halt wel betroudé op hare nieuwe Gouvernante^ die

) daer trock in't eerfte gelit, tulTchen den Admirael endc
) den Maerfchalckj inde gedaentc van een kloeckmoe-
) dighendc voorfichtighperfoon. By defe toe-ruftinge

) quam dit geley, Tonder gevaer binnen Or/wwj. DeEn-
gelfchen en maecktcn door verbacftheyt geen gewagh 9

hoe-wel fy troifelick in'tgeficht van haer gantfche le-

ger voor- by hare Sterckten heenging; niet hovende
vijfoffes hondert raan fterck zijnde , in defe eerfte ver-

' verfinge . De uyikomfté van de voorfienigheyc Godts,
! zijn wonderbaerlick in de herten der menfchen , die de
l feive ongevoelick neyghci^aer hy die toegefchickc

[ heeft . Dit eerfte 1 weckte de Zielen der Fr3n9oifen
I op*. Oy/«4m begint te vcrquicken in'tgeficht vandcfe
Maeght in mans Kleederen > als ftaende op de maet van

eenige verlofllnge . Dit eerfte behulp en konde al even-

wel niet veel helpen voor foo veel volcx, waer over bc-

floten werde om nieuwe hulp van fpijfejcnde dei halven

wederom te keeren nae Blois: maer voor 'r verrreck> foo

fchreefde Maeght aen de hoofden van *t Engelfche le-

ger, dcfen naervolgendé brief,diegefonden werde door
een Trompetter : den welckenick uyt het Origineel >

naer haer eygen ftijl.foo om de waerdigheyt van de out-

heyt» ende om de heroique ftoutigheyt van defe Maeghc,
als om de waerheyt ende grootheyt van de daet» vlij-

telick endegetrouwclick uyt gefchreven hcbbej ende
luyde aldus

:

KOning van Engelant , geeft reden aen den Koning des He-
mels > overfijn Koninglick^ bloedt , geeft underom aen dt

tAaeght de Slemels van alk degoede Steden ^ diegh^ ovenveU

t c
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dight hebt : Sy ff gekpmtn van wegen Godt , om op te richten dat

Kjinwglickjfloet , ende isgenegen om pays te maken ,ƒ00 ghy rt'

ken^chap geven wilt, u onderwerpende , ende betalende dat ghy

in-genomen hebt: Kpning van Engtlant , foo ghy dat niet en

doet: ickben't hooft des Oorloghs : ende in wat plaetfenickn

volch^bekpmen T^alin Vrancrijcli, ^al ickj t haer doen gevoelen

vffy willen ofniet ; Soofy willengehoorfamen, :{al ic]{fe ingena-

de omfangen . De Maeght die komt van wegen den Kpning des

Hemels, om u uyt Vrancrijck^te verdrijven : Sooghy nietgehoor-

famen wilt , \al fy jukken fpel aenrechten , dat men in duyfent

jaren in Vrancrijckdiergeltjchjiietgefimenhttft: Ende gelooft

vaftelick., dat de Kpningdes Hemels , haer meerfterckte geven

s^al y alsghy :(oude kqnnen hebben ; Gaet in Godes naem in u ey-

gen lam , ende ontjlaet u van dat opfet, wantghy en t^uU de Kro-

ning des Hemels , foon van de H.Maria , Vrancrijckniet ont-

houden, »ï4fr Charles , Kpmg, ende ware erfgtnaem, aen

wien Godt datgegeven heeft , :^al 't befitten , ende binnen ?ark

inrijdenmetgoetgefelfchap, Endeghy Gtalliaitmevan Poullet»

graefvanSuffolck.^ lan , heer van Talbot y Thomas , heer van

Efcallesy Lieutenanten van den Hertogh vanBethfort: Ghy

vock.Hertogh van Bethfortfelfs , u noemende Regent van 't Kp-

ningrijck^vanVrancrijck^y verfchoont het onnoofel bloetj, ende

laet Orleans invryheyt : foo ghy geen rekjnfchap en geeft, aen

degene , die ghy ongelijck, doet , :{ullen de Fran^oifen het heer-

Vckjtewerck^aen rechten , als noyt in Cbrijlenrfjck,en fsgefchiet»

%^erj\aet dit nieus van Godt , en van de Maeght .

Defei) briefby den Giaef van SuffoUk gelefen zijndci

werde belacht, C/j^r/w ende fijnen Raetbefpot>als foec-

kende alle middelen Tonder reden , en vervoert zijnde

door fotcighevt , figh befigh houdende met fulcke beu-

felingen: haerdaer door verfekerende een aenftaende

overwinnioge, nademael Charles langer niet enfcheen

te weten , op wat voet hy danflTen wilde. De Trompet-

ter worde gevangen ,
tegens alle raenfchelicke rechtcni

ge-
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gereetom gebrant te worden in'c gelicht v3u de bele-
gerden! ten ware liaer korts daerop een ander ftuck
w ercx bejegende . Want door de naeiftigheyt van
naudde CW/m, Caii9elierv3n Vrancrijckjcnde Aertz-

. biflchop van Kheims,ecn groot man in fijnen tijt>w3frer

s een nieu behulp van eet- waer gereet gemaeckt tot BIok,

[ endeomdat fekerlickte geleyden tot Oytoi, begeefc
* haer de Maeght te velde > maer met vry een ander loe-
: ruftinge , als de eerfte : want het gei uchi van haer doen,
ende van dit nieu geluck , dede daer komen tufichcn de
feven ende acht duyfent mannen , even gelijcU de Len-
te , deboomen > diedoot fchenen te wefen , wederom

. doet uyt-fpruyien. Db hoofden en waren foo heel (eer

1 niet beweeght door defe menfchelicke geruchten , niec

3 te vaft vertrouwende op de openbaringe ende beloften

van de Maeght i foodatfe cenen anderen wegh namen >

: daer *t minfte gevaer was. De Maeght bet haer begaen»
i fonderecn woort te feggen, voordatfy t'Orlears waren,

: Enghy verberght u voor my , feyde fv doen ^ gdljcl^ oficl^u

" voormmen niet itifle, matrgby moet niet tttnjjftUny cf Godt :{d

doenUgene hy befiemt heeft. Dit was den zo. April. OrUans
dan dus verfterckt zijnde » foo met fpijfe , als met goede

: moet, foo hielden de Grave \an Dunon, Pothotii cndc
; XatntraiUesncty wat haer voorts te doen ftont: fy roe-

pen de Maeght i ende bidden haer, te willen feggen,
'c gene fy meende dienftigh te wefen . l^Jijn gevoelen, fey-

de fv, ff » dat men terfiont,fondey vertoeven, de Engelfcbengaet

hefpringen , die ons belegert houden . Dewijl Godt voor ons ts ,

:{ulienfy ons niet omfpringen : maer eerwy vordergaen ,foo laet

I tlcl^eenfijn gemoet, endegewifie onderfoucken , ende dat men uyt

> dit leger vadrijve alle fielten en fchelmen. Hoe- wel daer

weynighfchijn was,dat men een overwinner zoude ver-
' winnen , foo befloten de Overften nochtans haer ge-
• voelen, als eeii Orakel, te volgen. De Grave van Dimois

E c z ver-
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vcikoos I joo. mannen tot den ftrijdc, begerende dat

men beginnen zoude met die fterckte, voor de poort

J5o«rgognf , genaemt S.Loup, Hier fieje de Maeght voor

aen met de voornaemfte Hop-luyden. De Kiijghf-

knechten vol moets, door haer tegenwoordigheyt,val-

-len met neergebuckte hoofden de fterckte aen , die be-

waert vverde met 400. Engelfchen. Noch PijIen,noch

Piecken , noch Helbaerden konden verhinderen> dat de

Ladders niet en worden gerecht. De Maeght verfchijnc

de eerfte in de fterckte , roepende Montioye , S . Oems , de

plaets is gewonnen : den Engelfman verlaet fijn verwe-

ringe, cndelaet fich doot flaen van deFran9oiren, die

haer meefter vindende ende mobde zijnde van hacken,

nemender veel gevangen : de Oorloghs behouften, en-

de 't gefchut daer uyt genomen zijnde, wert de fterckte

verbrant. Dit was den 4. Mey, een dagh heugens waer-

digh , als den eerftelinck van de verloflinge van-Or/ww/,

eh voorts van de algeraeene herftellinge van 't gancfche

Rijck . Dus keert de Maeght met haer overwinnende

krijghf-Iuvden weder indeftadt,daerydereenombeft

haer, triumphe, triumphe , naer roept, foo datfe niet Tonder

groote moey te binnen haer herbergequam. Al de we-

relt loopt toe, om haer te aenfchouwenjom haer te prij-

fen : mannen , vrouwen , kleyne kinderen , elck roept

met vreught , vermencrt met tranen : Gefegrn^ dc

Maeght , die ons kpmt verlojfen . In tegendeel , de Engel-

fchen merckende dat haer volck wech- genome werde >

sis de Kieckcns van den Arent , ende haer fterckte ver-

brant , gelijck met vyer van den Hemel , waren uvter-

maten verbaeft,zijnde als in befit van altijdt op de Fran-

^oifen te winnen . Talbot ende Sujfolck_ beginnen met

haergefpreck het volck wacker te maken.feer verflagen

zijnde over foo een fchou-fpel . Maer men moet vor-

der caen, Tonder den yver van de verwinners te laten

^ • ver-
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verkoelen; de Maeght vergadert met deeerftevande

Stadti doet haerbefluyten om des anderen daeghs hec

geluckelicken begonnen werck te voltrecken . Soo ras

den dageraet haer vertoonde > fagh men het vaendel van

de Maeghtdoor deftadt: fv was van meeninge,dat men

2oude over varen , om de fterckten op d'ander zijde van

deRiviere in te nemen; fy raeckter geluckigh over,

tuflTchen de v'erwoefte ftcrckte S.Loup , ende den nieu-

wen toren: de wal bevrijc hebbendejdcetfy dapper aen-

tafté de fterckte van S. Jeayi Ie Blancq , eiï wintfe , en doet

alles neder- houwen. Hier van dacntrecktfe voort nae

Portereau, daer dat groote Bolwerck van Londen was >

op het lant van de Auguiiijnen. Over defe plaets worde

heel vromelick gevochten door de yverige halfterrig-

heyt van beyde zi)de : maer ten leften gewonnen > mee

verlies van de Engelfchen . Defe overwinninge was

dubbele, overwinnende devyanden, ende vei loflende

de vrienden, want men vonter veel gevangen Fran9oi-

fen. Daer was noch overigh de Tournelles,endt het Bol-

werck van de Brugge, plaetfe van hacY voornaemfte be-

fettinge . De Maeght oirdeeldc , dacfer dien dagh ge-

noegh gedaen was , ende dat men het vordereopfchor-

ten moft tot des anderen daeghs > op dat de kiijghf-

knechten haren adem fcheppeii mochten: de fterckte

aldus belegert zijnde, maecke men alles vaerdightoc

den leften ftrijdt. Des anderen daeghs den 6. Mey,
wefende een Sacerdagh , bracht men in ruft dit gevaer-

lick beleg, dat nufeven maenden hadde geduert: den

quaetften doorn, die daer te lichten was,waren de Tour-

nellesy gevoeght aen de brugge, bewaert by Glacidji,

een van de klouckfte onder de Engelfche Hop- luyden ,

die G)n volck dapper hadde moet gegeven , haer wel te

befchermen, om haer leven te behouden. Sietdaerde

fchermutOnge,die begon tc 9. uren,metaenklampinge

E e 3 van
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van ladders : de menighte van de Engelfche pijlen , val-

lende als hagel,maeckte dat deFran9oircn rugge delf-
den, IVelhoedan, (cydc de Mzeghtt' t ff te nel begonnen y

cm foo qiialick te eyndigen : val aen , val aen
,/y T^ijn ons , nade-

mael Godt voor ons is , Ende alfoo hervat yder een fijn

krachten, fwermende ontrent deJVlaeghf, deEngel-
fchen verdubbelden oock den hagel van haer pijlen , op
het dickfte van de vyanden. De Maeght vechtende in'c

cerfte gelit > ende fmceckende haer volck om wel te

doen,konde lichtelick onderden hoop gekent worden,
waer over fy een fchoot kreegh door haren arm : raaer

fy , fonder haer eenighlinst'ontfetten, neemt de pijl in

d'eene hant , ende 't rapier in de ander , fcggende : 'Tis

ten wondevan eeren, laet ons niet laten voort te varen ,ƒf }{onnen

de hant Godtsniet ontgaen. Op defe vrouwelicke ftem

,

klinckende onder 't geraes van het gewoel der Krijghf-

knechten , begoft den ftrijdt haer geweldigh te verdub-

belen . De Frangoifen dubbele moet hebbende , door
de kloeckmoedigheyt van defe Dochter, begeven haer

met neer-gebuckten hoofden naer het Bolwerck i ende
winnen met louter gewelt een punt,waer uyt fy foo ge-

weldigh met vyer ende fieenen wierpen , dat de Engel-

fchen , verbaeft zijnde » haer weer-plaetfcht verlieten

,

foo datter een deel werde doot gefmetenjandere van bo-

ven neder fprongenjandere naer den toorn van de Brug-

ge vluchteden . Ten laetften verlaet oock dien braven

GladiciU fijn quartier, ende begeeft fich in't binnenfte van

•t Bolwerck aen de brugge » ende naer hem oock een

groote menighte van de krijghf-luyden: waer over de

brugge, die nu aireets gekrenckt was , door het gefchut

ende vyer, ende nu overladen zijnde, door die groote

menighte van krijghf-luyden , in-viel , met een dapper

groot gehiy t , ende mede flepende dien grooten hoop

.

Dus was de rivier Loire het graf van GUcidatxadQ de fij-

ne i
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te, die gewoon warehaltijdc te winnen , behalvennu fy

overwonnen wierden . Een bcelt van de ydelheyt der

menfchen , die droncken zijnde over hare overwinnin-

gen , niet dencken konnen , dat de roede , van dt gene

»

die de wereltoordeelt,tothaer niecenkan uvc-gereyckc

werden. In defe drie dagen verloré de Engelfchen over

de 8000. mannen , ende de Fran9oiren qualick honderr.

'Tisde verandering van de hant Godes. Soo groot als

devreughtt'Or/frfwJwas, ended'eer vandeMaeghtia

haer geluckige voort-gang,proevé van hare ware voor-

leggingen; foo veel haerVmwpk verdubbelde, alsfy

door de ftadt ging , zijnde haren arm ter eeren gequetftf

vergefelfchapc wefendc van dé Craefvan Dunoisy Pothon

ende Xaintraillcs y met de voornaerafte andere Hop-luy-

den ; niet minder en was de verbaeftheyt van Suffolck,
' '

Talbot ende l'Efcalts , die daer fagen 't onvermijdelick

gevolgh van haerongeluck,om de andere fterckten,aen

de zijde van Beauffe te behouden , hoe-wel fy noch een

groot deel van haer leger by een hadden. Derhalven be-

floten fy , naer geleden gevaer , om alle haer fterckten

te verlaten, ende te vertrecken in een verfekei der plaet-

fe , ende aen den Hertogh van Bethfort haer ongeluck te

laten weten . Dien felfdcn nacht vergaderden fy in alle

ftilligheyt een hoop van ontrent negen-duyfent manné,

ende namen den wegh naer Baugency . Die van Orkans

leggende op haer luymen , vernemen ditvertreck, ma-

ken haer gereet om dé vyant te volgé, maer de Maeghc

vont het niet geraden, alfoohet vorder gefchicktwas

tot andere overwinningen. D'inwoonders aldus verloft

2ijnde,raken 's morgens heel vrough uyter ftadc,komen

in de fterekten,alwaer fy by den anderen verfamelt heb-

bende een groote menighte van wapenen,van rpijfe,van

huyf-raet, verbranden, vernietigen ende effenen ge-

liicks d'aerde die groote gedachtenifien vander Engel-
' £ e 4 fchen

mé-
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fchen arbeyt : Dancken openbaerlijck den grooten
Godt > wercker van foo een wonderbaerlijcke ver-
l;)(ïïnge , bevejen , dat men jaerlijcx gedachteniJe
houden zal van die fondeilicke weldaec , ende rech-
ten een fraey eer-teycken op , van foo een gedenck-
waerdigh gevolgli. De Koning Charles gewapenti
met leame de Maeght oock gewapent , lagen beyde
op haer knyen voor het Crucifix van koper , noch toe

defen dage bewaertop de brugge, niet tegenftaende
deraferven van alle de burgerlicke oorlogen. Voor-
waer d'eere van foo een groot geluxrk , komt Godc
alleen toe , ende defe gedachtenifle behoort hem
heylighhcken toe-gewijdt te worden by de nakome-
lingen, als de eerftelingen van de weder-oprechtinge
van defen Srast, doetertijdt wel halfdoot, indenaf-
gront van'c gewelt der vremdelingen.Om defe fchoone
overwinninge te beftendigen, foo treckt de Maeght
wel vergefelfchapt van OrUans.Qh gaet den Koning vin-

den tot Chinon , om hem rekenfchap te geven van haren
laft. 'Tisnietuyt tefpreken, wateen vreught de Ko-
ning fchepte in haer te fien, ende wat geloof fy by hem
verkreegh,over dit wonderbaerlickgevolgh. Ma'er Sire,

feyde fy , 't is macr hgoft , *i tverck, van den Godt des hemels

moet uyt-gevoert worden , en maken datghy gekroont won hin*

nen l^heims , verdrijvende uwe vyanden uyt uwen Staet : Dit is

delaj]dieick,hebbe. Dus door haer goet vinden, foo ont-

biedt Charles alle fijn macht : ende wint verfcheyde fte-

denop de Engelfchen. Door weick geluckigh ver-

volgh , waren de wegen gebaent naer K^eims , hoe- wel
den Raet des Konings veel fwarigheden fmede , om de
reys te beletten , oock als ten overvloet, ende onmoge-
3, iick . Want waerom is't dat Charles hem zoude laten

kroonen < door de wet van den Staet is hy Koning ge-

boren , daer-eH'boven is hy gekroonc \e Poi8iers .

j? Maer
99
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5j Maer genomeni dat meni om de gemeyne man te be-

5) hagen 1 fulcx foo doen moft , waer is de middel om
„dacte konnen volbrengen, ^heims en alle de andere

5, fteden van Cbampaigm zijn in vyants handé ^ Soo fpra»

kender veel . Maer de Maeghtantwoorde: Menmoet

te Rjjeimsgaendë Kpning kroonen . 'Tis waer^ dat de Kpning

wettelickt erfgenaem is, maerfijn recht won in tuujjfdgetrocken

door den Engelfman: dat mom-aengeficht bedriegbt vele men-

frhen , endebaert ongehoorfaemheyt in velen . JVat de middel

belangt , laet de Godt des Hemels geworden , hy Xjildtr in ver-

fien. Defe uyt-fpraeck winc het als een Orakel, ende foo

worde alle dingen veerdigh gemaeckc tot de krooning.

Charles vertreckt, tot dien eynde naer Bourges, geliick of

de bewaerder van dit Rijck met fijne vyanden (pottede

»

die hem fpots-gewijs noemden Koning van Bourges .

Want van Bourges vertreckt hy om verklaerc tc werden

Koning van Vrancrijck . Maer dewijl hy daer wacht op

dat alles gereet gemaeckt werde rot de reys nae Rheims ,

foo komt daer noch goede tijdinge, om fijnoverwin-

ningen)door hem foo gcluckighjen in verfcher gedach-

ten verkregen , tegen de Engeifchen , te kroonen : dac

de Bourgoignon ende de Savoyaert> die haer van't Dau~

phiné wilden verfekeren > waren geflagen . Die van

(
I )

Rjjeims , met tegenftaende eenige quaet-willige

»

fwoeren den Koning gehoorfaemheyt>ende fonden hem
tot dien eynde de fleutels van haer ftadt tot Chalaons .

Waer op hv daer na toe creckt met fijngantfch hof,ende

een heerlick gevolgh van Prinsen, de Hertogen van

(l) Bourbon,
{ 3 ) Alencon, ende andere groote Heereni

geleyt door defe Maget (4) If4««f,die den ftandaert van

Vrancrijck drough,erï dcTrompetters voor haer haddef

gelijck het hier, uyt eé tapijt van meer als twee honderc

jaren oudt , gcirocken is . Hy werde aldaer ontfangen

meteen onuycfprekelicke vreiight van de gantfche ge-

E e 5 raeen-

O
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meente > die met groote hoopen hem te gemoet liepen.

Al de velden,poorten,ftraten door,hoorde men roepen:
Viiek i{py Charles . Hy vergefelfchapt met GjnPrin9en
ende Offi9ieren)Vertoont hem gelijckeenfchoöne Son,
naer een harde ftrenge winter. Maer onder alle de voor-

naemfte ver^ierfelé van defe triumphe, woïdc de maeght

Jtanm met groote verwonderinge ende fegeningen van

alle hec volck aengefchouwt. Na datter tot I{heims twee

dagen over gebracht waren mette Cmmonym , foo wer-

de Charles koning geheylight ende gekroont op den

8.July > in 'l jaer 1 4.1 9. door Rjnaud de Chartres , Aertz-

biilchop van Rheims , ende Canjelier van Vrancrijck

.

Ëen
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Een dagh aenroerckens waerdigh i als zijnde een begin-

felvai groot goetaen ditRijck. 'Twas het fevende

|aer,dat de wet des Staets C^/ïW« geroepen haddetoc

dé kroon,van de weicke hy was wettelicke Erfgenacm.

maer der vreemdelinger macht wederhiel: vele Fran-

9oifen , hem daer voor te erkennen . Dus werde defe

huldinge daer by gevoeght > als een fegel tot de gemee-

newenfchvan dit wettelijcke gefagh, niet alleen in 't

gemeen geloof > maer op de tong van alle de Fran^oi-

fen. Dewijl het vervolgh van defe openbare af-kondin«

ge, groot voordeel aengebracht heeft aen des Konings

faken,tegens fijne Hoofc-vyanden.Ende gelijckde Soni

na de maet datfe klimt op fijnen Horifont » verraeerdertj

foo haer klaerheytjals haer wermte; even-eens verfprey-

den haer oock de ftralen van de Franfche vryheyt, over

hetFranfche volck, ende de natuerlicke'eerbiedinge

tegens haren wettigen Prins ontftack van dagh tot daghf

naer een foo langen ende ftrcngen winter van de EngeU
fche dienftbaerheyt . *Twas eenvernieuwinge vandc

herten van den ftaec» ende van de feden-.een af-beelt van

de gulden eeuwe, naer een afgrijfehcke ftorra vaneen

lange ende doodelicke ellendighevdc . DcFran^oifen

r deden haer beft om den Koning te believen 1 ende de

Koning ontfingfe met vaderlicke minne lickheydt: de

bevelen van den Koning > om in alle fedigheyt te leven

I met het volck > fonder ovetlaft > overal vernieut zijnde >

I
worden vrywilligh naer-gekomen> ende men doet de

I
alderbefte onchaling , die men koft aen fulcke aengena-

I me gaften . Defe handeling gaf een grooten flagh aen

1 de Engelfchen : alle de Provinciën namen op nieus ge-

I
negenthevdc om haer te onderwerpen den wcttelicken

I
Prins . Charles op defe manier hem in befic geftelt heb-

I bende»begeefc hem voorts om alle de fteden van de En-

gelfchen te winnen , ende haeruvt fijn rijck te verdrij-

ven.
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ven . Den Hertogh van Bethfort uytermaten verftoort

zijnde over defe goede beginfelenjonderwindc hem den
voortganck te verhinderen, foodoorgewelt, alsloof-

hevt. Tot dien eynde ontbiedt hy uvt Engelant voick
ende gele , ende verfamelt in Vrancrijck al wat hy kan >

foeckc heul aen den Hertogh van Bourgongne, die geloof
haddeaen beydc zijden, eenendt van't wercktekon-
nen maké. Daerom fiende, dat hy van elck een verfochc
worde,hielt elck een gaende , felfs Charles onder de hanc
wijs makende, dat hy voor hem was, ende niet- te- min t

nam hy terftont de wapené aen voor de Engelfche : Een
man gaotfchclicken genegen tot fijn faken , anders geen
oogemerck hebbendejals fijn grootheyf;nochtans rech-

te hv niet veel byfonders uycdus feer aengefocht zijnde.

Charlesom te weten,wat wegh fijn vyant nemen zoude»
vertreckt van Bjjeims, ende om te naerderen,foo revft hy
door Soyfionsy Chafleau-Tfyerriy Provins, Couffy en Brie, en
komt te Crefpy in l^alois. Alle defe Steden ontflaen haer

*c Engelfche jockjom hem gehoorfaem te zijn. Bethfort

was tot Senlis, met een leger van thien duyfent mannen:
van daer fent hy ontfeg- brieven, aen Charles , als aen een
yfurpateur van'c Rijck: hy ftelt hem te vore het medelij-

dé,dat hy heeft over het arme Franfche volck»foo lange

tijt onderdruckt door de oorlogen , ende noodight hem
dagh ende plaets te nemen , om een eynde te maken van

die groot ongeluck , *c zy door pays , of door een velt-

flagh . V^oorwaer een perfonagie feer qualick gefpeelc

door een van over zee : Want wie zoude konnen geloo-

ven die medelijdende woorden uyt den mont van een

vremdeling tegcns den wettigen Erfgenaem van de

Kroon ^ Charles antwoort hem metter daet , ende biedc

hemden velt-flagh: de^ngelfche waren voor Senlis,

haer leger-plaetfe genomen hebbende by de vermaerde

keickde K/^o/>^, een oude gedachtenilTe der vromig-
heyt
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hevtvan PW//);e>4«g«jle.De Franfchen lagen daer recht

tegen over, fonder heggen of hagen, onder de befcher-

nienilTc van een breede ende lange plaets .
De Koning

ftelde voor, ofmen hoorde flagh te leveren : de Maeghc

was van gevoelen, dat men fulcke geluckige begmielen

niet en behoorde te hangen aen de onfckerheyt van een

velt- flagh: alfoo het^enoegh was, de vyant den Itotk te

toonen, waer mede men hem flaen konde . Dus waren

defe twee legers twee dagen bydcn anderen, ingoede

PeftaltenilTe, malkanderen aenGende, fonder het groote

le roeren , hoe-welfomtijts eenige fchermutfelen fche-

nen oorfaeck te geven,om tot een geheelen Uagh te ko-

men. Daer was in'cfcheyden een verwarde vermenging

vaneenicePfc4rrx. ende Fran^oifen , maer het groote

hielt figh bv een. NaedefegeftalteniOe, neenMBethfort

fijn weeh naer Parijs , om voort te komen die nieuwig-

hedé die de nabyhcyt,ende des Konings voorfpoet fche-

nen mede te brengen : ende CharUs onder C,n gehoor-

faemheyt gebracht hebbende Compicgne, Stnlts, CrtU.Bt-

auvais , de brugge S.Uaxmct , C/;o//V. Goumap K^my, la

MvilU, Mognay , Chemdy, Sainaines , en andere plaet-

fcn daer ontrent,oock de eerbieding ontfangen hebben-

de van de Heeren van Uontmonncy , ende van Mowv,loo

treckt hy naer Parijs , onder beloften , die den Hertogh

van Bourgongne hem haddegedaen , dat hy daer van de

Bureerv zoude ontfangen worden . Maer komende te

5. Dmis. bevont hy niet alleen Btihfort in order buyten

de poort, maer de ftadt wel bewaert van de ingefetenen:

daerdeMaeght meenende de graften van 5. Ho«or« te

overvallen , by-kans gevangen, ende fwaerlick gequetlt

worde, ende verloor aldaer een giooten hoop van de

befte ende ftoutftekrijghf- knechten. De al-te-onbe-

dachte luft,die CharUs hadde,om de vrientfchap van den

Hertogh van Bourgongne te winnen , verachtcrde uyt-
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termaten fcer fijne faken. Want heel Picardymhiddc het
oogh op kena , ende byfonderlick de groote fteden
Amiem , Jhbeville , ende S.Quemin . Maer de eerbiedig-

heycdathydenHertogh droegh, dedehemdiegele-
gentheden verachten , tot fijn groot nadeel . Vindende
dan dien aenflagh mifluckt > ende vol gevaer > foo keert
hs in Berry, Ende den Hertogh van Btthfon, verloft

zijnde van de vreefe van fijne wapenen» treckt in Nor-
mandyen , daer den Conneftabel van J^chemont doen in-

nemen hadde Eureuxt jiumale , ChafieaugailUrd , Andtly,

plaeifen daer veel aengelegé was . Maer gedurende dit

over, ende weer over gaen 9 foo troutden Hertogh van
Bourgongm roet Jfaheau, dochter van den koning van
Portugael > zijnde de derde i naer de twee overledene

,

pe Hertoginne van Bethfon vont haer in die bruyloft

»

niet foo feer om de feeft, als om de faken van haer man.
Den Bourgoignon met vier duyfentkrijghf-luyden verge-

felfchapt, geleyt haer tot Parijs, waerhydevrientfchap
veel ftercker vernieuwt , die wat vermindert was door
de handelingê van Ucoba gravinne van Hollant, met fijn

fchoon- broeder. Daer recht hy opdeOrdre van't Gul-
den Vlies)gelijck ofhy aireede gewonnen hadde de ho-
ven van Hejperidesy als een anderen lafon. Wtftellende

tot op't ander jaer, om dan met ernft de oorlogen tegens

Charles, gelijck hy ,in*c weder-keeren,in Picardyen in-

nam Gournay ende Chotfy , die , niet lang geleden , haer

hadden begevé onder de Kroon. Melurii Stnst VeÜeneufue

leRoy, gaven een vreudigh beginfel aen dit jaer, haer,

ftellende onder de gehoorfaemheyt van den Koning.
Maer het verlies van de Maeght leanncycnde de gevanc-

keniffe van Pothon^ de grootfte ende waerdighfte hoof-

den van dit leger , verminderde alle de vreughde van dit

winnen. Defe Tragedie worde dus gefpeelt : den Bour-
goignon figh racefter gemaeckc hebbende van Choify ,

koopt
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O!»

I

lét.

koopt Soijfons van den Hop- man die daer bevel hadde

»

cnde foo doet hy fijn leger trecken mtCompiegne: daer

haerterftont by voegen de Graven van SuffoUk^, ende

%Arondel, met tv^'ee diiyfent mannen. De Maeght komc
uytdeftadtmet een goet deel van de befte krijghf-luy-

den , ora de belegeraers te verhinderen : maer fiecjalfoo

fy haer felven > alleen zijnde » te feer verwarde in den

ftrijdt ) wert fy gevangen van den baftaert van Vendofme ,

ende terftont geleyt by dcnHertogh van BorgowgmVn

,

die uytermaten verblijdt was > over foo een aentienlickc

winfte) alsof daer mede verloren was al'tgeluckvan

Charles : bewaert haer tot een triumph voor den Hertogh

vinBethfort, die haer omgereet geit koft van lanvan

Luxenburgh, ils wefende de befte gevangen van*t leger:

doet haer te B^own brengen > in meeninge om haer te

doen fterven . D*eerbaerheyt van't recht der wapenen»

ende *t gevolgh » datfe al-te.ftiael mifdadigh zouden

verklaert worden » die naer defcn van de Fran§oifen ge-

vangen zouden wordé> wederftont dit fijn voornemen

:

Maer den ongeregelden yver van een doodelické haet s

ingefpannen tegen defe Dochter, als fijne faken verdur-

ven hebbende in Vrancrijck > overwon de reden • Haer

dan niet konnende doen ftervé,als Oorloghf-gevangen,

beraet hem om haer te maken gevangen van 't Recht

.

Dan het viel fwaer het recht in onrecht , cnde de waer-

heyt in leugen te veranderen, Oock wilde de Magifiraet

daer niet toe verftaen . Door haer vveygering foeckt hy

hulp acn de Godtf-geleerden , Inderdaet, gelijckhec

Orakel van j^pollo , naer 't geit dat men daer gaf , fprack»

dan voor Philips vari Macedonyen , dan voor die van jlthc'

mn: foo maeckten oock defe Godcf geleerden , loon-

treckende vande Engelfchen, in defe handeling haer

Theologye oock Engels . Naer dat fy dari haer rijpelick

beraden ende bedacht hadden , verklaren fy Uame , On-
na-
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natuerlick)hcbbende het vrouwelick geflacht omflicht>

in'c dragen van een mans kleet, tegen het uyrgedruckte

woortGodts: Tooverefle > de duyvels aenrocpende,

fonder de welcke fy foo veel treffelicke ende ongemee-
ne faken niet en zoude hebben konnen doen ; Ende dien

volgende, Afgoden-dienareiTe > Afvallige, ende Ket-

terffe . Dit was het oirdeel van de Vniverfutyt van Parijs^

mee vele onderteyckcningen , om door de veelheyt te

winnen , dat met waerhey t niet winnen en konde . Die .'i

oordeel forghvuldelicken vergadert door den Hertogh
|

van Bethfort , werde door hem overgegeven aen den
|

s

BilTchop van Beauvan , genaemt Piere Cauehon , dien hy i

badt met alle ncerftigheyt defe faken uyt te wercken . 1

Den BifTchop doet vergaren het Aertf Biffchoppelicke ; l

Capittel van kpuen > roept daer by den Abt van Fefeamp , . 'I

een nieuwe voltoyinge der Godtf-geIcerden> ten eynde <

de ongerechtigheytbekleet werde met fchoone recht- i

j

middelen. Daer is niet fwaerlicker als quaet doen. Hoe-
i

wel dan alle de gene die daer vergadert waren , van de 5

Engelfche inlichten vervoert wierden t foo kollen fy
. (

nochtans niet lichtelick befluytéjover foo een openbare

ongercchtigheyt. Dus waren fy lang befigh,eer fy haer

verwefé. Want de Maeght antvvoorde foo volkoment- •]

lick tegens haer bcfchuldigers , dat de waerheyt in haer ,

^

mont boven dreef,tot fchande van alle de gene,die haer
| ^

wilden berooven van haer eer ende leven . Ten leften » I

j

nam 't gewclt de overliant
:

't welck bekleet zijnde met

denmanrel vanGodcf-dienftendcGerechtigheyt, ver-
i

^

wees Icanm, als fchuldigh aen de voor- verhaelde mifda- ^

j

den > in eeuwige gevanckenilTe. Dan fy daer naer door
j

den BilTchop geftelt zï]rCQ in wereltlicke handen » foo J

dede den hertogh van Bethfort haer verbranden op den

6. Julij desjaers 145 1. Maer koning Lodwijckde XI.
|

foncvanden geaielcen koning Card, feer qualickne- .

men-
'
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mende de onwaerdiee doot van foo grooren Heldinne >

heeft jen den paus Pittf verfocht ende verkregen > dattex
twee Rechtf-geleerden van Romen nacr Vrancrijck
zouden gefonden werden , om op een nieu defe fake tc

ondeifpecken. Weickc Rechtf-geleerden terrtonc aKTe
in Vrancrijck gekomen waren , voor haer hebben doen
dagen twee van de valfche Raetfheerenende Rechters>
die noch in*t leven waren . Oefe na volkomen kenniffe
op de fake genomen, hebben geoirdeelcde Maeght on-
noofehck gt ftorven cii valfchtlick verwefen> ende alles

verkiert te zijn.dat regens haer van cooverve ende anders
voorc-gebracht was : Ja hebben bevonden, dat al.'e haec
leven onbevleckt , ende volgens hare groore daden was
geweeft, ende in geenige deden ftrijdende regens de
ChrifteHcke Rcltgyt: hebben over fulcx gewefen , dac
men beyde defe valfche Rechters, met de felveftraffe»

daer de Maeght mede omgebracht was , zoude ftralFen,

ende haer lichamen tot aflche verbranden; Daer-be-
iiefFens dat twee andere nu oveiledene Rechters op-
gegraven , ende hare gebeenten als voren verbrande
zouden werden : ende dat men ter plaetfe daer defe
Maeght verbrant waS)Uyt de naer- gelaten goederen vaa
deferechters» diegewefen waren verbeurt te zijn , een
kerck zoude timmeren, ter eeren Godes, ende dees def-
tige Maeghts. Sietbreeder voor de onfchult van defe
vrome Maeght gepleyt met bondige redenen van den
voor-fpraeck Ejiienm Pafquier in fijn j . bouck des Rjcher-
thesdeU Franse op't 6. capitttl. Ons heeft fy een jaer
lang geluckelick geleeft voor Vrancrijck, ende was wac
meerder als een jaer gevangen,nalatende eenonuytfpre-
kelicke droefheyt aen alle luydcn van die t ijr, door dien
fy foo onrechtveerdigh en wreedclick mifhandelt was

:

ende oock een gedachteniffe van onftcrfFclicke Iof>voor
de nafaten, omdacfy is ge weeft een bequaem endenoo-

F f digh
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380 WTNEMENTHEYT
digh middel, tot verloflingc van haer vaderlanti doe het

in't uyterfte gevaer ftont van Gjnc gantfche verdervingc.

jVlaer de wijfe voorfichtigheyt Gods,hadde haer w erck

ende haer leven bepaelt , haer dienft gebruyckende in't

begin. Ende om te toonen dat Charles niet en is geweeft

den herftelder van defen Staet , maer Godt felve : foo

heeft hy de mannen willen befchamen door defe Doch-

ter I die voorwacr alle eere, by ons, ende de vordere na-

komelingen vvaerdigh is

.

Z A R I N A , koninginne van de Sacers wert van den

Griecfchen hiftorv-fchrijver Diodom feer geroemt over

haer wetenfchap van oirloghf-faken,ende dat fyin ftou-

tigheyt , ende in't uyt-voeren alle de Sacefche vrouwen

verre te boven ging . Dit volck , fchrijft hy , heeft feer

ftercke Vrouwen , ende helpen haer mans krijgen. On-

der welcke :{arma uyt.muytende,heeft de naburige Ko-

ningen , die in haer lant vielen , overwonnen , vele ÏJe-

den gebouwt , het volck , dat woeft was , tot ftilder le-

ven gebracht , ende haer landen veel verbetert, waer.

om de Borgers nae haer overlijden , om danckbaer over

hare weldaden te zijn , ende de geheugenilTe van hare

weldaden te houden, hebben haer een grafgemaeckt

verre boven andere verheven, met Pyramiden,oïie nael-

den , ende beelden, haer gedachtenifle als een halve go-

dinne geviert , in\ korte , meerder eere aengedaen , als

yemant van haer voor-ouders

.

Het XII. Capittel.

i. Dat de Vrede, bet oogen-merck. ende het eyndetf van den

Oorloge .

i. Dat dé felve. als heter :{ijnde , met het verjagc van den Oor-

loge , door der Vrouiven goetatrdige ^piJjl^eyt ditkivils ge-

"'ff'"''- i.^U

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

30G28



DER VROUWEN. 381

5 . vAls oock door hatr houtrelick^bevejVght fs .

^4. M^aerom verfcbeyde volcksw) haer gefchil atn de yroutvm
plachten te Virblijvm

.

T^Ugnavit jam Virgo fans > bellique furores

X lnduit,& forti peftorccrudafuic.

Micior hic ponit gladium , rabiemque minafquc
Exuit j &c dirum cxdibus horrct opus

.

Pacem blanda parac > durafque in pra^Iia dexcras

Mollic , & optato fsderc fancta ligat

.

Hoe illa Natura docct . plus pollet inermis

Upa ) trium quam dant brachia fena ducum

.

Non equitu hic peditumvè labor. procul exulet horror.

Et bellatorum mens violenta viiiim

,

Vobis fraóta quies propria eft > committere tclis

Tela> cruentatas & fatiare manus

.

Hoe laudec cuicunque placet ; mihi Martia vircus

Invicioeft. pugnascredimuseffenefas.

[ Pacefruidiviira fors eft. Cui bella foventur

Nil habet humansconditionis homo

.

[ Pugnat Araufiadesi fcd pacem cxercet in armis

,

Ec quas fubiecic milite , fervat opes

.

Alma domi pax > arma foris , hoe principe > conftans

.

Unus , fxmineus fe cui fubdat apex

.

OF[choon de Vrouwe vocht , enfpedde mettenfipeerde »

Daer mé fy heeft bericht hetgenefy begeerde,

Soo is*t haer eygen werck^-, ofwel haer eemgh niet

:

Gelijckmen wijdt enfi)dt in dufen handelfiet •

Dé Vrede paji haer beji , daer ijTe toegeboren ,

Ew by de mannenfelfsfoo menighmaelverkfiren .

Die maken *t al verboft , die vechten voor de luft ,

En jieks» vyeren atn die hier de Vrouwt blujl

,

Ogoed '. 0 foete daet ! wech mannen , wien de pijcl{en

vCtfiagefceptets 7(ijn , dis niet als eyge I{ijcken

F t 2 y^r-
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Venrmt en hijfier maeckf , die om het minfle letdf

Geheele legers hoopt ygeheekvlottn reedt .

Die alle dingen neemt op 't puntje van den degen ,

E« duyfent vloe€kenfpreecllt in plaets van etnenfegen ,

H'ech, wech, hier deugbje niet; hier voeght emfachter aertj

Diefelden ytmant vondt ontrent een harden baert

.

De man a ttrifsgefmt , hy houdt vjn *t bloet teforten^

Dt l/rouw in tegendeel vanfoo een vloet tefchcrten.

Veel preuvenfut men hierby mijnen Beverwijck >

Die waerdigh :{tjngevolght felfs in ons evgen ^ijck,*

Och ! trou degoede Godi, , terwijl de Mannen krtjgen ,

En even tvedtr-fijds van allen vrede [wijgen ,

Verwecken eenigh wijfdie termael rufle bracht

;

Hierfoufe ^ijngeviert , en elders hoogh-gedacht

,

lek prees haer eeuwighlick^; al ofde trommelsfwegen ,

^l wildergeen trompetfigh t'hjtrer eer beiHgen ,

Uk hiefeen helgeluyt in d'alderhef\e fpraeck^y

Sooduuigh noyt een man kan blafen uvtte kaeck.-

Geen Maro weetk ickjian . want allefyn gefangm

Die kjincken op hetfweert , en :(ijn met bloet behangen ^

De mijne wilden gaen ,facht , vredigh , wonderfoet ,

Enfouden niet meeraerdts » maer hemels T^ijn gegroet .

DE Romevnfche ]oiï(oiiw Sulpitia , hier voor on-

der de Poaerffen vermeit, fchrijft ineen Latijnfch

dicht , datter twee dingen zijn , waer door groot Romen

het hoftft op.gefteken heeft , De Kjachtvan den OorlogCy

ende de PVijflmtvan df, Vrede . M aer al is'c , dat de Vrou-

wen , daer het van nooden is , de wapenen konnen ge-

bruvcken,ende haer tegens de wanden befchermenjgc-

lijck nuaengewefen is , foo ftreckt even- wel haren foe-

ten aert y meer tot pevs, ende vrede. Daer is wat wildts^

in't ge welt , het welck meeft by den Oorlogh in fwang

eaet: waerom ncerftighte letten ftaet(gelijck d' heer
^ Am-
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AmbaflTadeur Hugode Groot wel fchrijft in fijn trefFeUck

Bouck van 't recht des Oorioghs ende Vredes ) dac hy

niet de menfchelickhevt vermengt wert, opdat wy»
door de wilde dieren te veel na te volgen , den Menfchc

niet afen leeren . Wreeden toren vought de w il^e hee-

ften , fevt Ovidim , maer foete Vrede de menfchen . Jae

men behoort anders geen oorfacck van oorlogh te heb-

ben , als om in vrede ce leven . Dien uvt- genomen pro-

pheet Efdioi , daer hy , door den H. Geelt aen-geblafen

zijnde , bootfchapt de komfte van onfcn Salighmaker,

cn feyt niet > dat hy wefen zal een machtigh Vorft , een

Innemer van landen,ende fteden>een groor Kiijghfman:

gantfch met; maer alleen ten Priu^c vanpeys . Want alloo

hv wilde te verftaen geven den aidci bciien Pi ir^e.heetc

hem van die fake befchreven. die hy oordfelde voor de

alderbefte. Siet in het gehccle leven vand'heer Chrijius»

wat is het anders, als een leere van eenighevt , ende on-

derlinge liefdek Wat vermanen ons anders fijn geboden>

wat fijn gelijckeniflen, als Vrede^ Soo feyt mede de ko-

ninglickr Propheet : Sijn platts ngmatckj in de ptys , ende

niain't leger . Ende de geraelte Efaias noemt den Peys ,

het wercl^vdn rechtveerdigheyt, Waer mede over een komt

de ApofteU diefelve vaneen ongeftuymigen Sauleen

ftillen leeraer is geworden van pcvs ende vrede. Op
d'eenplaets noemt hy den Gorf/ der Vrede y op d* ander

phtts de Vrede Godts
'j
te kennen gevende , die twee foo

aen malkanderen verknocht te wefenjdac daer geen Vre-

de en kan zijn» daerGodt nieten is j ende dat Godc
daer niet en kao zijn » daer geen Vrede en is . Soo leien

wyoock » datdc Godtfahge, ende getrouwe dienaers

Godcs in de H. Schrift ure genoemt werden Engelen des

Vredes. Waer toe is de Soiie Godcs op der aerden gcko-

als om dat hy de Werelt met fijnen Vader zoude
I men
verfoenen; om dat hv de cemocderen der menfché door

F f 3 den
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den bandt van onderlinge liefde zoude vereenigen i ten

Ijetften , om dat hy den menfche felver hem tot vriendt

zoude maké^ Ende daerom heeft hy gewilt>dat Salomon

de vreedfame-» fijn voor- beelt vt^as. Want al was David

een groot koning > nochtans > om dat hy bloedige oor-

loge gevoert hadde, en vermocht het Huys des Heeren

niet te bouwen, noch het voor.teycken te dragen van

den vreedfamen Chrijlus. Als hy geboren was, blafen de

Engelen met trompetten den ooilogh aen ^ neen; maer

verkondigen de menfchen den Vrede, Daer na heeft hy

felve oock niet ar ders bevolenials Vrede. Heeft de fij-

ne begroet i f/rede^yu: ende na het exempel van haren

meefter begroeten oock de Apoftelé alfoo de gene, aen

de welcke fy hare brieven fchrijven . Ende Chrifius be-

veelt haer, voor fijn fterven » dat fy malkanderé liefzou-

den hebbê, gelijck hy haer lief gehadt hadde: ende voor

't laetfte fey t hy

»

Uk^geeju mijne Vrede,ick^laet u mijne Vrede:

als hetalderbefte- dat hy haer nalaten konde

.

1. Hierom is't een lofFelick werck» dat vele Vrou-

wen den wreeden Oorlogh in aengename Vrede veran-

dert hebben.Die daer toe oock bequamelickgebruyckt

werden , dewijl men voor beleeftheyt rekent , haer wat

toe te geven, ende aen haer uytfpraeck een fake te ver-

blijven .

*Tisjae een kpnjïfgh werck^een deelverdraeydefinnen

hiet woorden aen tegaen , met reden in te winnen
;

Siet ! waer men vrede {luyt , ofmaer een kort hejïant ,

Daer roept men tot behulp de bejle van het Lm

,

iT^anneer men heftigh pleyt , en dat aen alle :{ijden

Hetftuck in twijjfel (iaet , de reden[chijnt tefirijden ,

De wijjïe -jan den l^aet , de kjoeck/te van de ivet ,

Wart hkr , en over-al , tot overmaetgefet

,

Totfoo een hoogh beroep , van alle tijtgeprefen ,

Heeft u geen tenen Staet bequacm geacht te wefen

O t'oe-
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K.'ai
' O voeders van den Pays : ghyjaeght wech aüefpijt ,

En maeck} noch heden ruft , gelijckjn ouden tijt .

: 'i^ Voortvaer ufoet heleyt heeft op verjcheyde ftonden

uien menigh kpninckjijc)(jlen vrede toe-gefonden ,

i^jooi. Beeft ongevalgeftremt , heeft oproer uytgebluji ,

\^ Heeft menigh ongemackjierandert in de ruft

.

13i,a Heeft niet een kjoecke Vroutv tot David ingetreden ,

4l. Hem door eenfoet gefprecl^en tvel-hekyde reden

Soa kunftigh aengetaft ,foo deftigh ondergaen ,

Datfyn verbannenfoon het hofis opgedaen .<*

Thecvana , te weten ) de welcke den pays

maeckcen van Ahfalon , ende verforghde dat hy met fij-

nen vader verfoent werde. Soo dede oock A b i-

^3 GA E L , alsfy den felfden D4f/^i tegens haren man Na-

bal , feer vergramt zijnde > door haer wijs beley t > bevrc-

dighde.

ivpow hier Ahigael, een peerelvan de Vrouwen ,

Die met eenfoeten mom hebt Leeuwen wederhouwen ,

Hebt Nabal u(ven man behouden van de doot ,

En al het huvfgefingetogen uytten noot

.

Htt [weert woi in de vuy
ft

, defpieffm opgeheven ,

Bn David door defpijt geweldigh aengedreven

;

Ghy des al niet-te-min hebt door eengeeftigh woon ,

Hebt door eenfachten aert belet een felle moort

;

Hebt wedergoet gemaeckf dat Nabal had bedorven ,

En voor een wrangen haet beleefdegunft verworven ,

Hebt aen u vaderlant en over-algetoonty

Hoe dat een vlijtigh wijfvan Gode wortgeloont

:

V liefen heusgelaet , ufoet engeej]igh leven

Dat heeft u beterman en hoogerftaet gegeven

;

Ghy wordt den Nabal quijt , nietfonderu gewin ,

Enfiet ! vanftonden aenghy waert een Koningin

.

Wat evfchteryemant meer .<* als Haman wilde moorden ^

Sm ! Hefterfttuyt het quaet , alleen metfoete woorden ^

F f 4
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Sy keert van Jacobs T^aet hetdroevigb ongeval ,

Ja maeckt het even doen den K^oningh litf getal

.

De lonyers , die te MiUtus woonden , vercrocken , om
eenigh veifchil dat fy hadden met de fonen van Seleus,

nae de lUdt M\ume . Waerom de Milefyers haer oorlo-

ge,ende vele fchade aendeden , Even- wel en was defen

oorlogh niet Tonder ftil-ftant » ende koopmanfchap over

en weder . Want de Vrouwen gingen op eenige feeft-

dagen van h4yunteni MiUtns. Onder de Myunters wafTer

een trefFelick man Pythes , fijn luiyfvroLuv Japigia , ende

dochter Pier. IA. Hy,airoo te Miletus een hcyligen dagh
van de godinne Diana geviert > ende ofFerhande» die

men Ne/f(/c/;«noemde>gedaen werdejfont daer fijn huyf-

vrouw t eijde dochter» biddende dat fy zouden fien te

verwerven, dat hy mede die feeft deelachtigh mochc
wefen. Daer zijndeibegan Phrygius, verre uyt de mach-
tighfte onder de fonen van Neleus , onifteken zijnde door

liefde van Pteria , te overdencken, ofte hy vet doen kon-

de,*c vveick haer aengenaera zoude mogen wefen. Maer

fy gaf te kennen , dat haer niet liever en zoude zijn i als

dat fy dickwilsicn met veel gefelfchap le Miletus moch-

te komen . Phrygnis verflont wel , dat fy de vrientfchap

ende vrede voor haer borgers veiTocht » ende dede den

oorlogh ophouden. Van die tijt aen is Pierta vcrmaert,

cfi in gvooter eere gehouden gewerden in bevde die fte-

den,ende de Vrouwen van Miletus hielen noch op fijnen

tijt» feyt Plutarchus , dk gewoonte» datfe wenfchten foo

bemint re werden van haer mans> als Phrygius fijne Pieria

lief gehadt hadde

.

Ten tijde dit Xerxes met een machn'gh leger
(
ge-

lijck vvy daer van in den Spaenfchen Xerxes gefchreven

hebben) in Griecken- landt viel, foo hadde hy, om dc

fclvige van alle kanten te benauwen, een verbont met

die van C4r/Ajgo acngegaeo > ten ejnde fy met een vloot

iia-

li!.''
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Sicil^tn zouden aentaften. Het wclck fv doende , ftietea

haer hooft foo dapper, dac fv aldacr met haren Overften

nieeft verflagen, ende de andere gevangen bleven. Die

van Carthago hier over feer verbaeft zijnde > endevree-

fendedacfy ten eerften den Koning Gdo vanSyracufm

I
voor hare poorten zouden hebbé, (bo dede fy eene wee-

-4 moedige befendingeaen denfelfden. De Gefanten voor

> den Koning komende > ende mee veel tranen verfouc-

kende » dac fy doch fachtelick mochten gehandelc wer-

den: foo ftonc hy haer de V^rede toe>mits betalende een

merckelicke forame penningen voor de krijgf- koften $

ende bouwende twee Capellen t waer in de tafelen

van't Veiboüt zoude hangen. De Carthaginenfers buy-

ten hoop behouden zijnde, namen alles geerne aeni

e de beichonckeii daer-cn-boven Gebons huvfvrouvr

Damareta met een gouden Kroon> om dat fy op

h ^er bidden vele rot de V rede geholpen hadde
(
gelijcH

Diodorus Siciilus fchrijfc in'c 1 1 .bnuck van fijn Gncclcnc

hiltorye) ende flougen een gouden penning , dicfe nac

haren natm Damarateum noennden

.

Als f^pmulus koning van Komen , fagh dat fijn nieu

geboudertadc alleen met mans verfien was» endedatfe

(onder vrouwen niet lange en zoude konné beftaen> foo

dede hy eenige fpelcn aenftellen> en daer toe alle nabuv-

ren noodigen . Als het fpel op fijn beft was > nam elck

een vrijfter der Sah'mm , die dacr w aien komen kijcken

.

Dc vrienden hier door geterghf zijnde, quamen mee
een fel leger tegen Ri>men , om dac ongelijck te wreken

:

gelijck fy oock , als verre de ftercklie zijnde , ende op
een rechtvaerdige fake fteunende , gedaen zouden heb-

ben , by aldien de Vrouwen > om wei c kers w il den oor-

logh aengcnomen was > geen gevaer onificndeihaer tuf-

fchen besdede legers begeven, ende met goetbeleyc

tudchen haer mans,ende maeghfchap den vicdegetrof-

Ff 5 fen
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fen hadden. Hier van wert wederom gcwach gcmaeckt

by d'heer UcobCats:

Etnsfiondenovtrhool} Bjymeynen en Sahijnen ,

En deden tegen een haer blanckeftvaerdenfchijnen
^

Maer als hier overquam ufuete vrede-macht ,

Soo toM terPont de krijgh tot eenigheytgebracht

,

Ve Vrouwen traden heen tot aen de bloote(weerden ,

Tot in hetfelgewoel , en even doorde peerden ;

Vrouwen drongen aen engingen tujfchen bey ,

Tot dat het kprfel voUk^dejj^iejjtn neder ley .

hierjprack,een aerdigh dier, hoort vaders, broeders, ooment

O ! wilt doch uwen haet engrammefinnen toornen

fVantfooghy door hetfweert de mannen overwint ,

Ghy doot in hare doot de moeder en het kjnt .

Daer riep een anderJlem ; houtjlille , Rocmfche knechten ,

Watgaet de vrienden aen , de vrienden aen te vechten ?

HoutfliQe machtigh heir , en dwinght den over. moet ,

xAl watghy florten foudt is niet als eygen bloedt .

Geenfpies , ofbloedighfweert ,geen pijl en kander raken ,

Of'tfal in ugemoet een dieper wonde maken

:

*Tff vrient al watter tfj'ttt vrient al watjefiet ,

•T » vrient al watje treft ,'tis vrient al watjefehiet .

In't korte ,
vrowre-praet weetfoo hetjluck,te drijven ,

N« met eenfoetgevky , dan met een aerdigh kijven ,

Datflracx een velt-gefchrey door al de benden liep ,

Dat bruyloft op een nieu , ennieuwe bruyloft , riep

,

Den vromen hele Marcius Coriolanus, in fijn afwefen,

van de Romeinen verwefen zijnde > begaf hem by de

Volfci , drevgende het vaderlant , ende een vyanrlick ^c-

moec dragende. De Volfcers ontfingen hem vriendelick

;

met wclckers hulpe hy fijn vaderlandr den oorlogh aen-

dede-,eii eenige ftedekens ingenomen hebbende, floegh

fijn leger vijf mijlen van deStadt; ende beroofde ront-

fora het platte lant . Hier op werden aen hem Cefanten

van
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van Vrede gefchickt , macr kregen quaet befcheyt. Sy

zijn wederom gefonden, maeren werden in't leger niet

omfangen. Daer na quamen noch de Priefters met haef

gewaedt maer fy en beweeghden fijn geftoort gemocc

met meerder , als de Cefanren . Hier op gaen de VroiN

wen in groot getal by V e t v r i A , de moeder van Coy/o-

lanus, endeVoLVMNiA j fijne hu^fvrouw, ende brach-

ten foo veel te wege i dat Veturia , een feer oude vrouw,

ende Volumnia , leidende twee kleyne foonkens , die fy

by Coriolanus haddc , by de hant > met haer zouden gaen

in't v^anis leger; op dat de ftadt,dewelcke de Mans met

de wapenen niet en konden befchermen , van de Vrou-

wen door bidden ende tranen mochte behoudé w erden.

Alsfv ontrent het leger quamen,endc aen Coriolanus ge-

bootfchap werde> darte r eê groote menighte van Vrou-

wen was : hiel hem lu't cerfte, als die noch door aenfien

van Gefanten , noch door ceibiedinge van het Pi ieftcr-

dom > beweeght hadde konnen werden » noch hertnec-

kiger tegen de tranen der Vrouwen . Daer nae een van

fijn vertroudcftc vrienden, fiende onder den hoop boven

maten bedroeft ftaen l^eturia,tu((ché haerfchoon doch-

ter, ende neefkens, feyde , Indien mijngeficht my niet enhe-

drieght.foo ^tjn daer n moeder Jwyfi rouw y ende kinderen.

Coriolanus halt uyifinnigh fpronglèer oniftek ust fijnen

ftoel I ende ging haer tegen, om fijn Moeder wellekom

5, te heeten,endeteomheiren. Laet my, feyde fy, eer

5, ick u omhelfen ontfarge. weten,ofick tot mijnen vy-

„ andt i ofte foon gekomen ben ; ofick een gevangene,

5, ofte u moeder in'r leger ftae . Heeft my het lang le-

5, ven , ende den ongeluckigen ouderdom dus verre ge-

„ trocken , dat ick u eerft een balling , daer nae een vy-

„ andt mofte aenfchouwen < Hebt ghy dit lant konnen

„ berooven, 'twelck u gewonnen,ende gevocdt heelt 1

„Al quamtghy meteen toornigh gemoet, ende vol

drc^ •

0
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dreygcmentcn » ging u gramfchap niet lerftont over

»

5> als ghy binnen de palen tradt t Doen ghy Romen in'c

5) gcficht kreeghc»en docht ghv nietibinnen die muyren

33 zijn mijn huyS) en huyf-goden mijn moeder,vrouw»

3> cndc kinderen ^ Soo dan > by aldien ick niet gebaert en

35 hadde>roo en zoude Romen niet bevochten w erdcn ^

3} Indien ick geenen foon en hadde» foo zoude ick in een

35 vry vaderlant ftervé ^ Dan mv en kan nu niet overko-

3j méjdat voor u fchandelicket» ofte mijn ellendiger kan

3) weféimaer om de ellendighfte te zijn,en zal icker nicc

3j lang wefen. Ghy mooght dit overIeggé;loo ghy voorc

3j gaet, foo fterf ick voor mijnen tijt > ofte zal lang in fla-

35 vern^e levé. Hier op komt de Vrouw met de Kinde-

ren hem omhelfenieii al de Vrouwen maken groot mif-

baer,haer ende haer vaderlant befchreyende; waer door

het veritockt gemoet van de man beweeght werde. fcn-

de omhelfende de fijne> het hsfe wederom keereni ende

trock met het leger van de ftadt. De Romeynen hebben

defe eere de Vrouwen niet benijt» maer tot haren lofeen

kercke gebouwt van de Vrou welicke Fortuvne

,

JvLiA,de dochter van lultus Ccefar,eh husfvrouw van

Pompeius de Gyoo/«, vvas,foo lang fy leefde,eenen bant van

de lofle eendracht tulTchë hare manjefi vader. Haer doot

werde van bev de feer beklaeght. Maer haer vriendé gin-

gen als van haer felven,dat de fwagcrfchap>dewelcke de

iiecke ftadt noch in rufte)en vrede onderhouden haddet

hier door gantfchverftorf. Want daerna is degroote

ftact-fucht in een borgerlicke oorlogh uytgeberfté)bey-

de voor den fchoon-vader) en fchoon-foon doodelick.

AI0er onlangs daernaiin'cfelfde Romé.oneenigheyt

ontftaen was tulTché de keyfer Augnfius, M.Amonm^
die te famen de Roomfche macht in haer ge welt haddé,

cn Antoniiff,door het overlijden van F«/t74,weduwenaer

geworden was; foo cn iifer niet bequamer bcvondé,om
haer

m
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haer gemoederen te vereenigen, als het houwdick mee

O c T A V I A , de fuftcr van Augujltn . Die wcrde van een

yegclick aengeraden, hopende cnde vertrouw ende» dat

0^4ii4,hebbende by haer fchoonheyticé ftatigh welen,

cnde ^oec verftant > als fy met j^moniut getrouwt zoude

/iinjcnde als foodanigen vrouw,fondei tw ijfFcl van hera

feer bemint, haer lu\den behoudenis van alles,en vrede,

zoude aen-brengen . Alsdicaen weder zijde behaegh-

lick was , foo zijnfc na Hpwtn getrocken , om de bruy-

loftte houden. Daernavlwion/w.doorecnige aei»bien-

ginge, wederom op jiugujita vergiamt zijnde, voer mee

drie-hondert fchepen nacr Ualyen ; ende vermits die van

Brmdufum fijn vloot niet en w ilden ontfangen, foo ffyl-

den hy na Tarmttm . Hier fant hy OBavm , die hem gc-

felfthap gehouden haddc , op haer ernltigh bidden , aen

haei broeder . Sy was doen fwanger , cnde had al een

dochter by hem gehadt . Defe onrmoetende AugujUis

op de revs, vergelelfchapt met fijn vrienden Agnpp** en-

de KieeenéH, badt hem met vele klachten , dai hy doch

niet en zoude willen toelaten , dat fy van de aldergeluc-

kighfte vrouwe de alderellendichöe zoude werden.

Want nu , feyde fy , d t al de werelt het oogh op haer had :(ijn^

de van ttreevelt-overj^en . den eenen dehuyfirouur , ende dm aH'

deren , defujler . Dan indien, fe yde fy , quadm raet hetfraet'

fte weeght , ende den oorlogh op kpmt
;
ƒ00 is't onfiker trien van

u beyden de overirimiinge , ofte de nederhtgh by de Goden ü t oe-

geleyt: maer hoehet uytvalt , mijne gelegentheyt i{al aen heydt

:(tjden eüendigh wefen . Jiugufluf hier door beweeght zijn-

de , quam vreedfaem in de ftadt Tanntum. Daer was het

fraev om fien, een groot leger op'c landt in ftilte, een

grootc vloot aen ftrant ftil leggende, de vrienden van

beyde zijden malkander omhelfende. Op defe manier 9

die Vvanden gekomen waren , zijii door het beleyt van

OEiavia , Vrienden gefcheyden

.

Een
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Een fcergelijck exempel lefen wyin Spaengien ge-

beurt te zijii. Als de legers van Mfonfm koning van

Aragon , ende lohan , koiiii g van Cajiihen , tegen mal-

kander in flagh.ordreftondenifooquam Maria huyf-

vrouw van Alfonftts , en fufter van lohan , tuflchen bey-

deni ende bracht by haer man,en broeder, met fchreyen

ende bidden foo veel te wege , dat fy haer de godloofe

vvapenen uyt de handen kreegh

.

Door beleyt > ende toedoen van de koninginne Le o-

NORA, zijn in't felfde Spaengjen twee Koningen van

CaSiilyen , ende van Leon , beyde van den name Mfonfus

verfoent geworden

.

Als kcyfcr Carel de V. ende Fran^ois de I. koning van

Vrancrijck^y eenen feilen oorlogh tegen malkander ge-

voert hadden, ende fchenen eenen onverfoenlicken haec

den eenen den anderen toe te dragen: foo zijnfe evcn^

wel door tufichen-fprekc van Lovyse «/^tooy^, moe-

der van den Koning

,

Ma RGVERi TE e/eWoy/, konin-

ginne van N4t'4m, ende des gemeltenKoningsecnige

fufter I ende Mar GA RIET van OoJUnrijcli, moeye van

den Keyferi ende van fijnen 't wege Gouvernante over de

Nederlanden, noch ten laetften met malkanderen ver-

dragen, ende de artijckelen van vrede zijn befloten te

Camerijck, den 5. Augufti 1 5 19. Ter eeren van de drie

Pfy«;-maeckfters , heeft Clement Marot dit dicht geftclt

:

Dejlus la Terre on voit les trots Deepes

No« paf ces trots , qui apresgrand liefes

Mirent au Monde ajpreguerre <st dtfcord:

Ces trots icv avccprix (Sf acord

J{pmpent de Mars les crueües rudejf'.s

.

Par ces trots la , entre tourbes& preffes

ha ?omme d'or cauja grandes opprefes

:

Par ces t rots cv /' Olive croijl f^fort

DefTusla Terre,
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S'ellefleurift ,fontdivimslargtffes

:

S'ellefletriji ,font humaimsfagefjes ,

en viendra (fi l'Arhre eji bon , Cfort

)

Gloire n Dieufeul , aux hommes reconfort >

Amourde Peupleaux trotsgrandes Princefits

Deffus laTerre.

Tuflchenhaer bevderfonen heeft Christina van

Denemercken, hertoginne van Lotharir.genymcdc den oor-

logh in peys verandert > ftaende in*t midden van bevde
die Koningen:ce w eté,dc rechte nichte van Philips de II.

koning van Spaengjen > ende door houwelick nacbc-

ftaende den koning Hüwr/c/;,^^^ II. van Vrancrijck ende

daerom aen beyde zijde aengenaem . Welcke vrede

raede getroflPen werdc te Camerijck^y ende beflocen den

^. April, in'tjaer 1559. Waerover groote vreught in

Vrancrijck ende Nederlandt , infonderheyt te Antwer-
pen » bedreven is

.

Theodelinda heeft de Lombacrden , door haer

wijfhey t , foo verre gebracht, dat fy peys macckten met
de Roomfche Keyfers

.

Als in't jaer i?57. fware oirloge ontftont tnflxhen

Philips deValoys, koning van Vrancrijck» ende Edivard

de Ui, koning van Engelant i die Doornicl{ fterck bele-

gert hadde, met een leger van Engelfchen, Duvtfchen,

ende Nederlanders , daer de Fran9oirchen weder mee
groote macht tegen ftonden, was gcfchapen,dataldaer

een gevaerlick gevecht zonde gefchiet hebben ; maer
Jane «/«Valoys, weduwe van de goede Grave van

Holhnt i ff^illem de ^ . moeder van Margariete-, desKo-
nin^s Edtvards huyfvroiiw i een fcerdeughdelicke Prin-

9ene (die haer nae't overlijden van haren mande rege-

ringe niet meerder bekroont en hadde>m3er gcgaen was

om te vaften ende te bidden in't Kloofter van FontmtÜes)

nam aen, haergefagh vanfufter» ende fchoon-mocder
te
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394 WTNEMENTHEYT
te gebruycken bv Philips , ende Edtvard , om foo blocdi-

gen flagh te verhindcré. Sv liep dienvolgende van d'een

by d'ander: maer fy vondtfebeyde foo verhartin haer

voornemen, dacfe verfchesde reyfen af genagcn werde.

Dan en liet haer , door dat weygeren t niet vei winnen >

maer quam met gedulc , ei de goet belevt haer branden-

de hevigheyt foo verre te boven , dat fy ten lactflen vcr-

kreegh, daghende plaetfcheom met malkanderen te

fpreken, Waer op eerft een beftant van een. daer na van

twee jaren befloten worde . Ende aldus zijn bcsde de

Legeis vredehck gefcheyden, daer anders een groot

bloet-badr vante verwachten was: ende deftadt Door-

mcj{_, die maer voor drie vier dagen voorCen was t is, rot

groore lof van die wijfe Gravinne> van de gevreefde

ichade veiloft

.

Nadat Vrancrijckgrooren af- breuck geleden hadde»

door Carel, koning van Navane, fooistenlaetftenin'c

jacr 1365. vrede getroffen tuffchen hem , ende Carel de

V. gefevtde Wijfe» koning van Vrancrijck» ende dac

door belevt van een ander Ja NE , weduwe van den ko-

ri'ig Carel de fchoone, erde moeve van den Koning van

hiavarre, ende de koninginne B l a n c h e , fijne fuOer

.

Wy zullen aldus onfen rijt, ende lant wat gaen nade-

ren . De Gcntenaers hadden haer uyt een geringe oir-

faeck op-geworpen tegens haren grave Lotas van Mak ,

ende waren daerby noch foo vermetel» dat fv eenige

plaetfchen in brant flaken, ende fclverandeie fleden be-

legerden» waer door veel Vlamingen cm hals qu3men :

dan fijn moeder degravinne MARGAR.iETT;rf«^»'^o;j,

dit ter hei ten treckende, bracht foo veel te wege bv P/;/-

Ups, hertogh van Bourgoigm (die, van wegen fijn hu^f-

vrouw,erfgenüem van VMaei deren was ) dat hy tuifchen

bevde ginck » ende vrede maeckte

.

Maer de Gentenaers, haren ouden aert niet verwer-

pende }
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^ cndci en deden niet minder na het overlijden van den

gemelten Louis van Male : maer fijn fwager Philips , hcr-

ogh van Bourgoigm , ende Margariet van Vlaendtrm

"Pfijn huyfvrouw y eenige dochter > ende erfgcnaem van

den geraelten Grave , overleggende het onheil, ende

fchade, dewelcke> door de wederfpannighe^t vandic

van Gmt^ in Vlaenderen gedaen werde ; dacr oock by

komende > dat vele eerlicke luyden vande ftadt nieten

trachtede > als na ruft ende vrede > waren fy door dc op-

roerige ende eenige vremdenniet belet geweeft; wier-

! den te rade > als goedertiere Prir9en , ende rechte voe-

fter-heeren van haer volck, de faeck in*t minnelick by te

eggen I ende om daer toe te geraken > Tonden in't hey-

'fmelick een ridder van haer huys, met namen lanvan

HtilJe, om met eenige van Gent> die hy kcnde> ende wel

betroude , alles te overleggen ; het welck foo verre ge-

• bracht werde> dat die van Gent te vreden waren, eenige

l| van den haren uyt te fenden aen den hertogh Philips en-

^ de fijne huyfvrouw > om in alle ootmoet haer te vei bid-

> den , ende vrede te verfoecken. Daer toe werde tijt be-

D raemt in de ftadt van Doornick. Alwaer ten gefetten da-

; ge verfchenen de gemelte Philips ycndc hdargariete, ver-

>
l
gefelfchapt met de hertoginne van Brahanty de gravinne

I' ' van Kevers , den hertogh Jelbertw^n Beytren , ende vele

(i : andere Pringen ende Printeden, met vele edele » ende

(: grooteheeren van Vlaenderen > ende elders , Gelijck

I' oock de Gentenaers van haer zijde aldaerfonden twee

hondert van de edelfte , ende voornaemfte van de ftadt \

die haer even-wel foo trots ende wederfpannigh hielen

,

datfe, niet tegenftaende fy j door vrienden, die tuHchen

beyden gingeni dacr toe verroaent waren, niet eens haer

knven wilden buygen , om vergiffenis te verfoecken

;

jae feyden , dat fy van den haren fulcken laft niet en had-

den ontfangen , ende dat de vrede > daer men nu voor

G g hadc
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hadt afte handelen , door haer , noch uyc haer verfoeck

niet voorgeftelt en was. Het welck den hertogh Philips

foodede vergrammen, dat hy gantfch voor-nam, de
vergaderinge onverrichter faken te doen fcheyden

:

maer den gemelten hertogh Adhm voorfiende de groo-
te onheylen , die metter tijdt daer uyt ontftaen zouden

»

vont goet te verfocckéaen de Hcrtoginne van Brabant >

ende de Gravinne van hitvers , daer tegenwoordigh zijn-

de , dat fy wilden voldoen den fchuldigen plicht van die

van Gent,ende voor haer met behoorlicke eerbiedingc,

ende gehoorfaemheyt , om vergiflFenifiTe bidden, gelijck

fy luyden felfs , tot haer groote fchandt, hadden nagela-

ten. Dienvolgende ftelden haer die twee Priii^efien op
haer knyen , om de Gentenaers te verfoené : maer vrou
Margariete van ylamderen , fiende den ootmoet , en bran-

denden yver van die twee Prin9eflren , totwelftandt van

ruft, ende vrede, infonderheyt van de Hertoginne van Bra-

bant , haer moeye, ftont mede op van de zijde van Philips

haren man, ende haer by dc andere op de knyen vervou-

gende, fprack tegen den felfden, met de tranen in de oo-

3, gen , aldus : Mijn Heere , het groote medelijden, dae

5, ickhebbemetonsarm volck van Gent, dwingt my
3, om u feer ootmoedelick te bidden, dat, fonder inCcht

3, op de grove misflagen, tot heden toe,aen ons begaen»

5, haer in wapenen tegen ons ftellende, noch oock 'tge-

y, ne de magere voldoeninge by u zoude vermogé,door

3, het kleyn vertoogh , dat hare gefanten doen in't ver-

5, foecken van genade, u gelieve ten aenfien van het ern-

3,ftigh ende ootmoedigh verfoeck , *t welck defe twee

5, deughdelicke Prin9efren , ende ick aen u doen , niec

3, alleen laten varen de gramfchap te recht tegé haer op-

3) genomen : maer oock beveftigende haer rechten, en-

3) de privilegiën, de felveingenadeteontfangen; wel

3, verftaende,dat fy in toekomenden tijde ('t welck ick u

?j ver-
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55 veifekere , endeblijve daerborge voor) u zullen ge-

hoorfaem ende trouwe zijn > foo veel ofre meer , als

,5 eenige andere onderdanen van u landen . Ende al was
het , dat de gemelte hcrtogh Philips doen niet minder ia

den Qn en haddcals met de Gentenaers wc! te liandelenj

infonderheyt dewijl felver geduvrcnde dat vtrfoeck) en-

de leggende de gemelte Prin9e(ren op haer knsen> de

gefanten van Gene overcndt bleven ftaeci : (oo is't even-

"/ wel foo uytgevallen, dat hy , door i u (Tc hen -fpreken van

de gefanten van dé Koning van Vrancrijck » ende andere

l Heeren aldaer ter vergaderingc verfchenen , ende voor-

namelick door de ontroeringe.die hy in fijn hert voeldet

van wegen de tranen , ende ootmoedigheyt dtr gemelte

Prin9efren> met alle minnelickheyt» haer diergelijcke

5, antwoort gaf; Me Vrouwen , dewijl ghy » benelTens

5,defeedele vergadering, goet vindt > dat w y niet alleen

5, aen die van Gent , ende hare bondt- genoten, ons mif-

5, nougé quijt fchelden; maer dat wy haer oock houden

5, by hare oude rechten ende privilegiën, al is'tdatde

3, trotfche manier van doen der gener , die fy aen ons ge-

„fonden hebben > genoegh uytwijft hare hcrtneckig-

5, heyt > énde dat wy daerom de felvige wel behoorden

3, w?derom te fcnden > gelijckfe verdienen: foo zullen

wy even-wel onfen wille trecken om den uwen te vol-

gen> ende zijn te vrede, het gedane te vergeten ; oock

bereyt (onder hope> die wy hebben, ende belofte, die

ghy geeft > van beterfchap) haer alles te vergeven, en-

de in't toekomende haer foo te handelen , als een goet

ende deughdelick Prin^e toeftact te regeren fijne goe-

„ de, ende trouwe onderfaten. Waeroverde gemelte

Prin9eflren hem feer ootmoedelick bedanckten; ende

i gaende wederom iü haer plaerfchen fitten, wet den de

vrede tuflchen bevden getroffen den 1 8. December >

X385, Sietdier wat een bloet-ftorting» ende verderving

C g X van

5>

5)'
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van foovele mcnfchen geftut is door de goet-aerdig-

heyc van drie Prin^eflfen , die door de trotfheyt , ende

halfterrigheyc van foo veel mans aengeleyc was > weder-

om ftlder aen te gaen

.

Des gemeltens Hertoghs dochter Margarietb
vanBonGoiGNE , huyfvrou van grave Willem wm Hol-

lant, bracht , door haer verftanti foo veel te wege > dac

fydenoirlogh tuflTchen haer broeder, hertogh J4nvan

Borgoigm , ende den koning van Vrancrijck) Cardde VI.

te neder geley t werde .

Wy bevinden oock in alderhande Hiftoryen , dat de

Vrouwe door haer hoiiwelickdickvvils een fware Oor-

loge tot een goede Vrede gebracht hebben

.

Germaine ^eFoix, fufters dochter van LcdetvijcJi

denXii. koning van Vrancrijck > heeft door haerhou-

welick met Ferdinandy koning van Spaengjen, de vrede

tuflchen die twee Koningen doen befluyten

.

JoHANNA, fufter van Edurnrdden III. koning van

EngeIant,hcetcdoor haer houwelick met DavidMomn^

van Schotlanc , den dertigh-jarigen oorlogh in vrede

verandert

,

Maria , fuftervan Henric]t^dmVU\. mede koning

van Engelant, heeft door haer houwelick den gemelten

koning Lodewijck^y met haer broeder verfoent

,

Maria , nichte van Philips dc Goede, hertogh van

Borgoigncy trouwende aen Orff van Orleans nam wech

alle twift, ende den doodelicken haet, die tuffchen bey-

de die groote huyfen lange jaren geweeft was

.

B E a T R I s , by haer broeder CkSiio da Füjle , ten hou-

welick befteedt zijnde aen Galea:(:;o Vifcontey heeft de

wreede oneenigheyt, ende de oorlogen tuflxhen die van

Ferrata ende Milan wech- genomen

.

Maer het fchi jat datter wat van't noot-Iot fpeelt in dé

nacm van Ifabella > om de oorlogen op te doen houden.
IsA«
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IsABELLA^itf Es TE > dochter vanH«rc«/f/,herfogli

[van F«W4, heefc door haer houwelick met Fran^tfco

^Con:{aga, fone van hertogh Frederick^vin Mantua» een

cynde gemaeckt van een groeten haec

.

Door het houwelick van Is abella, de dochter van

den Fran9oirché koning Card deVi, met i{ichardden 1 1.

koning van Engelanc > is een fwaren oorlogh gellilt

.

Is ABELLA heefttuflTchen haer vader P/;/7//>j , koning

van Vrancrijck , cnde Efifr4yivan Engelandc, groeten

twift met haer houwehck neder geleyc

.

Het was mede een Is abella , deweicke tufTchen

haer vader Henrickdell. van Vrancrijck, en Philips deiU

van Spaengjen, den ftrengen oorlogh in een gewenfch-

re peys , daer hier voren af gefeyt is , dede veranderen ,

Waeroro fy oock de Konin^inne van den Peys genoemc

werde . Hierom heeft EJ]iinnc Pafquier haer dit grafc-

dicht gemaeckt:

Totit ct qne Vort peut voir , CiT de grand , Cf de heau ,

LafiUed'vngrand B^y , d'vngrand i{oy la compatgm

Et d'vngrand Roy lafcetir qui conioignit l'Efpaignt

^Avecques ie Franfotsgift dtffws ce tombeau .

Elle planta che7[ nous de la paix Ie rameau ,

Et voyant maintenant Vvne <Sf l'autre campaigm ,

^/ par fes propres mains dedans fonfangfe Kiignt ,

Irriiet de voir ceJpeSiacle nouveau ,

Ne voulant k la guerre afifter de prcfence ,

Ne pouvant du dej\ inforeer la vioknce ,

EDe meurt , (iT mourant : O Dieu fi tu teplaü

De voir pour nos peche:{ tant de malheursfur terre ,

Tay
(
cedit-elle) au moins que d'vnegrande guerre

P^ufctffe A tagloireune eternelle paix .

Haer dochter Isabella Clara Evgenia , als

eifgenaem van haer moederlick gemoet , enachteniec

hoogcr, als dat fy de Nederlanden , met een vijftigh-

c g 3
j*"-
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400 WTNEMENTHEYT
jarigen oorlogh ellendelick gequelc > door beftanc zou-

de in ruft > ende vrede brengen

.

4. Defe bequaemheyt om vyantlicke gemoederen

te konnen verfoenen > is by de Troglodyten eertijts in foo

grooteachcinge geweeft, datfy door het tuflchen-ko«

men van de Vrouwen» haer legers ftil hielden > ende

fcheyden > achtende onbehoorlick te vechten , regens

danck van de Vrouwen. Sulcx plagh oock by de Duyt-

fchen gemeen te wefen , diealcijdt in haer legers veel

Vrouwen haddcn)dewelcke ofte haer wijckende volck

wederom aen den man brachten > ofte de vervreemde

gemoederen vereenighden . Na de doot van Demophon,

tyran van Pyfen, zijn de E/«, diehy feer befchadight

hadde , met die van Pyfen , over het aengedaen onge-

Iijck, in groote oneenighey t gerocht . Maer fy quamen

overeen 1 alfoo de E/f/doen ter tijdt 16. fteden befatent

dat elcke een Vrouw zoude uycmaken, die in jaren, ge-

flachfi ende waerdigheyt andere te boven ging , om aen

haer oordeel het gefchil te veibhjven. Ende dien vol-

gende hebben fefthien Vrouwen, haer aen beyde zijden

de wetten van Vrede geftelc , Dit fchrijft de Grieclche

Paufaniof. Diergelijcke wert by Plutarehus verhaelt van

de Celti , die men nu Fran^oirchen noemt . Defe waren

door een onverfoenlické twift in een borgeilicken oor-

logh vervallen . Maer de Vrouwen^, midden onder de

wapenen komende » ende kennis genomen hebbende

van haer gefchil , wiften dat foo wel neder te leggen

»

datter, door haer rechtmaiigh oordeel, in alle fteden >

ende geflachten een wonderbaerlicke vrientfchap op-

quam . Waerom oock daer na by de Cdten , die manier

gehouden is, dat fy by alle raetflagen van Oorlogcende

Peys de Vrouwen deden komen, ende den twift met

haer nabuvren , door het beley t der Vrouwen , fliften .

Daerom fchrevcn fy oock in't'verbont, dat fy raet Han-

nibal

wm.r
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DER VROUWEN. 401

Jlal maeckten : Indiende Celteny et hadden tegen de Cartha-

linefers, datfulcx %pude fiaen ten oordeel van de Carthagimfehe

\velt-overfteny ende Gouverneurs in Spaengj en : maerbyaldien

de Carthaginefers de Celten ergens in befchuldighden , dat daer

van kennu ^mdegenomtn , ende uytjpraetkgedaen werden , by

\de Celtifche Vrouwen. Voorwacr een goeden ariijckel;

ende indien hy by vele in fwang ging, daer en zoude foo

veel onnoofel bloet in de werelt door de Mans niet ver-

goten werden.

G g 4 Joh.
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Op het beeldt van d'Heero

JOHAN VAN BEVERWIICK.

AL dievan Sieckjen queelt , en wenfcht tt ^tjngtntfm ,

DitJlaeeengunfiigh oogh op dit manhaftigb wefen ;

jien hem biedt Hoüant eer , en menigh ander BJjck^.

Hiérfietghy in het kleyn dengrooten Beverwijck

.

J. C A T S

»

Op het felve.

DT^fwermt na *t minfie deel van een , wiens hej^e wefen

fVert over-algefitn , wert over-algelefen :

De lefle , die de Mans metfchriften overwon ,

En d'eerpe , die de Vrouw na wanden teren kpn .

C. Boy, J. C.
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A E N DEN
Hoogh Achtbaren ,ende Wijc- beroemden

Heer

Joh. van Büvervviick.
HEtr Beverwijckjg/))' komt voor Vrouwe wijfl'^eytjlrijdm.

Al is*t dat vele Mans het naeulicx mogen lijden •

Ghv roemt dtr Maeghden lofin dit verman d< JVerck,*

En bouwt de Eer . en Deught hier een verheven kercl^,

Degunjl dieghy hoer toont kan niet :{!jn uyt-gemeten ,

De Maeghdenfuüen noyt dees weldaet gaen vergeten

:

Maerfiadigh danckhaer :{ijn , en u bewijfm eer ,

Om dat haer lofverhaelt eenfoogeleerden Heer

,

Daer fal nu wederom oock. wel een ander wefen »

Diefeggenfal wat quaet door Vrouwen pf gerefen.

En watter ügefchiet door haer weet gierigbevt
;

Maer Vrouwen lofd^r door noch niet ter neder leyt •

G/;y hebt , tot Vrouwen-eer , dat welfoo vafl bewefen.

Dat 't al verdagen leyt , 'tgeen haer eerfi heeft mifprefen •

Vaert wel , ghy waerde Man , hout alttjt dit gemoet

,

Leeft langh tot Godes eer , en xjjt van mijn gegroet»

Elisabeth Vervoorn.

. L O F - D I C H T,

Tcreeren van den Heer

Mijn Heer

JOHAN VAN B E,V E R VV I I C K j

Op dit fijner Acht: jegcnwoordigh Werck

.

Ipgcftclc

Ter eeren van de Ed: fVel-geleerde Jujfromp ,

Juffr, Anna Maria van Schvrman.

EEn luffrouw hare deught haer weter.fchap enaüjflieyt

Verwickt hisr defmgeefi , dat dtr Yrouwtn prijsfeyt .

En



En Irenght van't lofdat nufoo langhverhorgen lagh

h4etfoo een heufchgemoet de tvaerheyt aendm dagh .

Jeï{hebbe diek^gedacht watrom dat defe tvaerheyt

Hier by u voor-geftelt metfoo een k^m klaerheyt ,

meerder kracht en werckt , en dattet lofverdort

,

Ver Vrotiiven wetenfchap voor nietgehouden wort .

Of:(ijn de Mansjalours en vreefenfy de Vrouwen ,

Datfy voor hun het recht der heerfchappy niet houtven:

Ofmaeckt de tvet daerom , bv hungemaeckt >getvagh

AU dat een Vrowvs-perfoongeenjUet bedienen magh ?

Sy hebben (feggen f\) foo grooten recht verkregen ,

Ceen Vroutv k^mfonder 'Man noch recht , noch handel plegen

De reden leert ons doch het tegendeel daer van ,

En d'ondervirJinghfelfs dte ivijjï ons anders an .

Beflaet regeringh niet tot voorfpoet van den lande,

In tvijs beleyt gepleeght door kloecl^heyt van ver(lande .<*

Is't dat Godtfalighen en Deughtdenfegen geeft.

Hof kp^t dan dat de Man voor Vroutven voordeelheeft ?

Jn dtfen utven Bouck daer vinden tvy gefchreven ,

Wat voor verflant en deught de Vroutven T^y gegeven

:

Met tpat Godtfaligheyt , tim kennn ende \unfl

De Vroutvfoo tvel als Man van Gode 7[y begtmfl .

J^mt dees hoedanigheyt ons onbequaem te maken

,

Vat Vrowven nimmermeer tot geen regeringh raken •

Soo weet ick immers niet tvaer door dat eenigh Man
Bequamelick,toteer enflaet geraken kan .'

Soo dat baertvet vervalt , enfyyet anders leeren,

Wanneerfy Vroutven fxengeluckelick. regeeren

:

En dat oock eene Vrouiv , in kpopmanfchap geleert ,

Haerfelfs daer in foo wel ais eenigh Man geneert

.

Soo datfyfonder Man in dit haer onderivinden

Detvijl haer Man noch leeft haer krachtigh kan verbinden

:

Soo tvort de Vrotnv haer macht haerby de tvet ontfcyt ,

Door kennelic^gebruyckvan recht tveer toe-gelevt .

Vetvet die haer oockfoeckt't gebiedtgantfch af tefmjden ,

Vitfmmm hedendaeghs te kjarm inbreuck lijdm *

En
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Efi hetft mm mtgefien , hoe dat LiifMt ^
(
Tot i^ningin inU I{ijck^van Engdam gefet) WÊ

U lijjck^aengmomm heeft , kloeckpioedigh te regeeren^

En door haer tvijs beUytfyn Vryheyt te vermeeren ?

En heeft men nietgefien ,fy wert in haer bttvint

Van buyten aengefocht , van binnen U Bsijckjbemint •

Ew heeft men niagefien dat onder haer regeringh

U ^jcl^aengenomen heeft in voor/poet endeneringh ^

Soo dat een yder-een hier kjnnelick aenfchoutvt ,

Dat "s Rjjckj regeringh [elfde Vrouw magh ^ijn vtrtYoutvt^

JAaerdat der y/lanuen moedt , om hare macht te j^tjven ,

I Door yver van 't gebiedt de Vrouw doet t'onder-blijven ,

En heeft daer toe tot fchijn vanfsngtfochtgewelt

En aller Vrouwenfchrick^oock^wettenin-gefielt -

Gelijcl^als ofeen Vrouw naer alle recht en redm

Door onbe^uaemheyt felfs geen flaet enmocht betreden

^

En datfe daer in bleef als t 'eenemael vernoeght

Dat niemant als den Man *tgebiedt alleen en voeght

:

^Th niet als Mannen-vondt y maerfoo 'tgeluck^deVrouweft

Het makm van een wet eens mochte toe-betrouwen ,

Licht datfy anders de' en , en maeckjen dat een Vroutt^ ,

Kiet minder als een Man ,
*/ gebiedt behoudenfouw •

J\4aer laes ! het ü te laet : de Mannen doorgewelde

^jn Vrouwen hier te kjoeck, > en meejler van dm velde •

IVat heeft de Vrouw ^ mijn Heer,nu doch van al haerdeughh

Haer vroomheyt , en vernuft , dieghy verhalen nuught ^

Wat heeft een Vrouw van 't lof, waer metfy haer hoort roemen.

Dan hoogh'Verheven roem van neer-gebleven bloemen ^
JVy blijven die wy :(ijn : ons deught h d'ons alleen

:

En daer van kpmt doch mets ten dienfie van* t gemeen •

Want foo wy ons bywijl totfchrijvenfchoon begeven ,

Viel tijts daer in bej^e*en inU befie van ons leven ,

Geen menfch die ditgefchrift om wijs te worden , leeft

:

Maer om 't vermaech^in' t fchrift van eene Vrouw haergee^ l

JAaer doch het :{yfoo '/ tvil , tvy danckjn u , mijn tleere ,

V die der Vrouwen lof en deu^h befchrijft ter csre •

F, Juf^
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V Xujfrou'P dMicken tty , dat u hegaefdegeefl

Van dit loffpaerdigh Werck^de oorfauk^ff getptejl *

V dtughtblfjft *s Vrouwen deugt, utvijfhen 's yrouwenwijjlnyt:

Soo dat in uiven naem oock^aller Vrouwen prijs lep .

V lofii ons tot lof: u , tot een eenighgoet

Dat u onfierflicilmaeckt , en eeuwigh leven doet .

Era nughy mannen dan , geflelt tot hooft der Vrouwen

Die u oock,defe Maeght foo vredigh laten houwen.

Erkent dit voor een deught , d.itfy in allenfchijn

Jn'tgeenghy haer gebiedt , u ondtrdanigh :(ijn .

Charlotte deHvyeert.

Aan den Achtbaren ende zeer voorzienigcn

Heer

JOHAN VAN BEVERWIICK;
Op :(ijn Boek^vande

Wtnementheyt der vrouwen.
Sonnet

.

SJet hier eengauwe pen , ttiens hreyn , enfchranderhede

Tot hoven in den top Rijght van Parnaffi hergh -

Een man , wiens h^oekheleydfelfdringt tot door hetfwergh»

Van waar d«. Vaam \ijn rom verkpndighd in veel (leden .

Vermaarde Beverwijck , ghy die beivijft met reden

Dat Vrouwengeepgb xijrt , en in verband heel ergh

»

Ja ook.tot in het pit , en in bet diepfte mergh .

Tot dy , vermaarde Man , tot dy it dat ihjrede;

Ghy doed *t verloop des tijts ,ghy doet ons hier aanfchouwen

(En toond in dit u Boek) degauwjl', en braafjle Vrouwen ,

Die Holland heeft gequeeck} , die \eeland heeftgebaard ,

En Vrankrijkf^eeft geteeld , en Engelandgewonnen:

Jn't kort waer waffer oyt een onder heel de Tyonne ,

En diegby niet tn tvtet ? des ^jtghy tere waard

,

Mat. Balen*
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Hoog-achtbaren en Wijd beroemden Heer,

JOH AN van BEVERWIICK,
Scheptiii (Ti waarde Medicijn di:r Stadt Dordrecht:

Op fijn uytnemend Boeck >

Van de

Wtnementheyt des Vrouvvelic»
KEN GesLACHTS,

DEngrooun Thrax , Apolios waarde Soon ,

fViens foetengalm , enfuyv' re vinger-toon

'Tgediert , '$geboomt , en jltenen wafgeivoon

Tedoenvergaren •

Die doorfyn Lier de diamante wet

Van Plutos ^jck.' n^^t oorlof, haddverfett ,

Doen hy Euridicen dêed , onbelet ,

Te rugge varen

:

Hy die de Furiën bracht totgetraan,

Vermocht , eylaas ! defim niet t'ontgaan

Der Manaden , maer mojlde wat er-baan

Van Hebrus drincken •

Om dat hy door een middel , ganfch verachtt ,

"tJierven vanfyn Vrouwe , haddgetracht

De waardigheyt van 't l 'rouwelijk^ejlacht

Vaakste Virmincken .

Ghv , Beverwijck ? wiensfoet-getoonde Lier,

Wiens boogegeefï , wiens letter-fuchtig vyer

Maak} dat ik^u niet voor de minfie vier ,

Van Phoebi Sonen

;

Wiens waarde Kon
ft , ylpolios eygengift ,

Meer fielten heeft in haer bouvallig rift

Te rugg geruckf , uyt Styxgefwinde drift ,

Dan Orphem tónen:

Ghy
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Ghy fpiegelt u aan Orphettf ongeval ,

Ew roemt , beroemt , 't beroemeltjkgetal

Van 't Vrouwelijkgeflacht , dieover-aJl

Jndeughdenhlintksn:

Viesfultgy voor een droeven Hehrtu vloei .

Voor 't porten van u edel-geejïig hloed ,

E«n Btrtn-kpp . die ons onfierff'lijkvoedê

Vol-opupdrincktn,

D A n: J O N
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Aft . ^

Joh. van Bever vviick
VAN DE

WTNEMENTHEYT
des Vrouwclicken geflachts

.

HET DERDE BOECK.

Van de Deughdmder Vrouwtn .

Het Eeifte Capittel.

I . Hotfommigt Schrijvtrs geen goede getuygenijfe van de yrou-

wen en geven .

a. t(edemnhier toe der Oudt-vaders hy -gebracht , ende weder--
*

len , ,

l»AXs ooekjvan de fVijfgerigc ,

4. De Po'éten ,

^, Een Laeedemonytr

,

é. Dat oockeenige byfonderegehrekjn hit gehe<legtj\acht niet en

:^^ntoetefchrijven,

CUr malè > fed falGs cxcellens foemina caudTs

Audiat > infeftis invidiofa viris

«

Hoe gravis hic jam cenfor aic . dignifllma leftu

Pagina
»
quae facros exGiuit «qua patres 9

Et furamam primo maculam dediicit ab ovo •

Et matrem fajdo crimine folvir Evam

.

Peccaverc pares viiio . Quin major 1 Adame

»

Culpa tua eft > robur fi tibi majus erat

.

Debueras vetuifTe malum j cafuroque tcnella?

Conjugis hortatu fuftinuifTe tuo t

Nee fimili cecidifle modo . Si reftor haberis 1

Cur raalè dirc^k: Comparis a6ta probas i

H h Tu
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t WTNEMENTHE YT
Tu fequeris > quem nupra fequi debebat ^ Evara tu

Ducis , & abduiSta duceris ipfus Eva ?

Menstuaquö , quó ceflTit amor , fi celfior^ erras

F^dius , & Batavo judice peius agis

.

Stulcior errafti . nee , qui tua crimina mollic >

Judicio prasftat te meliora meo

.

Ciedamus peccafle marem , flemufquc mariti •

Se quivis vitio liberet ipfe fuo

.

Mcntitur aiiïè Maro > dum deliiia DiduJ
Fingic . & ad claufas flec fine mente fores

Seu Flaccus > feu Gallus amec . Periurus araator

Nafo t puellaies dum crepat ufque dolos

.

Peiorum hasc natura virum clj . delinguiraus ipfi

;

Scimus > Sc infontcs nol urn us effe nurus

.

• E Dmght » het eenighgoet , daer op men hoon te houwen ,

X-/ Heeft oockjbiter :{aet ge:{aeyt in't herte van de Vrouwen ,

Daer't niet onvrucbtbaer « , maer diepgewortehJiaet >

Ew metfin weVtgh looftot in den hemel gaet

.

f^dop, gejegent wout , wy fchuylen in u bladen ,

ons althans in uwen roem verfaden j

V aert wasprijfens waert , u wetenfchap h kloucJ{,,

,
Daer van is nugefeyt , enyder heeftfin bouck^,

fJet lefl* en bejle ded dient ooikje^ijn befchreven ;
W'antfonder dat alleen en » geen eeuwigh leven ,

Geen tijdelickgeluck^. O noyt volprefengoet

!

Laet heden dijnen lofontvoncksn mijngemoet ,

0/> dat ick^wederom en op een nieuw bewogen ,

Maghgaendefyngemaeckt, magh werden opgetogen

Daer ons de vrome Vrouw defieyle wegenfielt .

Maer hoe wie hoor" ickjweer die *t edd Schepfd queU «*

'K^hoor luyden van de pen , \hoor bittere poëten ,

Die fchelden't teergeflacht , en xjjndsr opgebeten .

'K.hoor vaders van de kerek^.^kjjoorleeraers op dtflod,

Diefprekfn byflerfcherp ,m dicktvils uytgevoel*

Dt



DER VROUWEN. 5

Vefchoïenfivijgm niet , maerfihnjven kele boucken ,

En vullen menigh blat met ongerijmde vlouckm ;

Doch Eva draeghtfe meefi , demoeder van ons al ,

Om datfe , ƒ00 menfeght , gafoorfaeck totten val .

• Voor my , ick[egge neen , en laet de menfcben woelen

,

Engunt my yemAntmijn,ick.gunn" hemfyn gevoelen .

Jckfegh , en houtv't daer voor , dat Adam erger doet 1

Indien hy uyter aert ff heter vangemoet .

Indien hy fierckerü , hy moejï het quaet beletten .

Jndien hy wtjfer is , hy moefi de vrouw verbetten .

Soo hy de Uytfman u , wat volght hy dan het wijf?

Soo hy *t herifpen kan , wat pnjfi hy haerhedrijj

'Tis beft tefeggendan , Een yder heeftgefondight ,

En Godt heeft \der-eenfynfelleflrafverkpndtght ,

En in den vlouckgefïelt . Maer nu , wie het :(ijn

Die ons , rampfaligh volckxf^l rucken uyttepijn f

Uerfiellen in denfiaet , daer tvy :{ijn uyt-gedreven ?

Wiefal den ingangh T^jn tot we"er een ander levm

Adam , maer Godt felfs ,
geboren uytte Vrouw

:

Enfiet dat tvert belooft in't eerfle van den rouw .

*Twert Eva toe-gefeyt , en nu is*t al gebleken

Dat voor haer machtigh Saet de duyvel isgeweken;

Soo dat , offy alfehoon dedoot fyn ktiylengaf

,

Sy oock.defarckenfelfs doetfpringen van het graf

,

Sy heeft de wreede dootfyn prickel af-genomen ,

En doet ons onbefchroomt tot voor den Schepper komen ,

Wel dan , geprefe Vrouw , iekfi^W "^^^ vlouck^y

En in ufegenfal beginnendefen Bouek,,

(I)

GElijck de Geleerthe^ c, ende Wijfheyt niet en kon-

nen beftaé fonder de Deught ; ende nu volkoment-

lick bcwefen is » dat fy beyde in de Vrouwen plaetfche

hebben: foo en zoude niemant konnen twijfFelen, d.it fy

oock niet nootwcndigh Deughdelicken zijn, 'ten ware

H h 1 dat-
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4 WTN EM ENTH EY T
dattcrecoige Schrijvers>infonderheyt Poëten» haercen
hoop laftei ingen opdichteden. Ende fulcx en is niet al-

leen gcdaen by Ieecken>maeroock, dat te verwonderen
is , by mannen in heyligheyt endc wijlhcyt uytmuyten-
de . Den oudt- vader Tertullianus luyc de Vrouw aldus

uyt : Ghy s^ijt een deur van de duyvel, ghy \ijt eenverlaetjler

deslVetSy ghv s[ijt degene, die hem op den dool-wegh gebracht

hebt , den wekken de duyvel niet en dorjle aenranffen. Soo zijn

oock geheel befigh in'r verbreyden van de feylen der
Vrouwen Hieronymus, Cyprianus , Chryfofiomus, endc an-

dere . De voornaemfte onder de wijf-gerige Socrates ,

Plato > Artfloteles , en leggen niet minder . Ende een an-

der met namen Secundus , gevraeght zijnde, Wat een

Vrouwe tvof^ gafvoor antwoort , Schip-hreiickyoorde man,

onweder van 't huys , een vrywilligen ftrijt , ent k.oftelicl{en oor-

logh , eengeftadigh wilt , een by-fittende bekommering , een om-
helfendeleeinrinKe, een opgepronckj monfier , een quaetaerdigh

dier , een noodigh quaet. Ende dat laetfie plegen de Griec-
ken eertijts tot een fpreeck-woort te hebben . Waer op
milTchien gefie-i heeft de Komc'j n Metellus Numidieus

,

in't gefprcck dat hy , zijnde Manier-keurder > tegen

'c voick dede van wegen het trouwen , Indientvyj feyde

hy j ons[onder Vrouwen kpnden behelpen > wy T^ouden van die

moeyeliikjjeyt omflagen T^jn . Maer dewijl de Naturefulcx me-

de brengt , dat wy met haer nietfeer tvel , endefonder haer niet en

hs>nnen leven - foo moet men meerder letten op een lang welvaren ,

als op eê korte vreught. De poëet Euripides,vgn dé wekken
clcke vers by Cicero , voor een getuygenis geacht wcrt

»

cn ontfangt de Vrouwen niet vriendelicker y ende hadc

dacrom by de Griecken den naem van MiToyvv^s ,

dat is , Vrouwen-hater , ^gamemmn feyt by den poëet
Homerus, datter niet arger , noch onbefchaemderenfs , als een

Vrouw. Een ander oude Griecx poëet Hefiodus, rchrijfr>

dat het Vrouwtlicks geflatht ? tot ten verderf onder de Mans
woont .
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DER VROUWEN. y

wom. UtmndtY ftelt eenquaetVVijFtewefen, eenen

fchat van allequaet. Noch gaet de Latijnfchelchriiyer

van Bly-evnde-fpelen verder ,
Datttrgnngotdam-gekO'

(mkMwtrden, ds dumehoo[er%jjndt, alsde utidere. feen

ander beduvc ,
Dattergeen Vroutv goeten is , tndthv aldun

hit mocht giheiirm , damr oyt een gotde gevonden werde ,
dat

hynietenverfïaet, door ivat wonder een quaet dmgen gott ge-

maecktwoi . Hier op een van Lacedemonvei» gevraeghc

zijnde , Waerom hy foo kjeynen Vroutrgetrouwt hadde, zot-

woorde, Datmenuyt tfuade dingen het minJU behoorden tt

l^efen. Ende Protagoras .ne Je jjevraeght zijnde, (^^aerom

dat hy aen fijnen vyant , fijn dochter befleet hadde f Omdat y

feyde hy , kkhem niet arger en kondegeven . Want, gelijcK

Plutarchus fchrijfc , een Vrouiv , al isfy algoet , foo ts*t even-

wel een Vrouw j ende Terentius meent , dat fy allegader in een

fchool de boojl^eytgeleert hebben , Om vorder alles te verha-

len , wat de Vrouwen opgeley t wert , zoude een liede-

ken fonder ende zijn . Het is beter,, dat ick 't gene nu

by-gebrachtis,gae wederleggen. ^
, j . Wat belangt de Oudt- vaders, airoofyfagen op de

overtredinge van de eerftc Vrouw, waer door al het

Menfchelicke geflacht defonde, endede doot onder-

worpen is geworden, hebben de Vrouw gehaet gehadt.

Maer had c^<i4»» hier geen fchult^ Waerom en neefc

hy fulcx haer niet afgeradê, was hy wijfer < waerom met

belct,was hv ftercker^ waerom heeft hy't gevolghcwas

h V vromer ^ Nu 't gene Tertullianus fey t , dat de Vrouw

haren Man bekout heeft, den welcken de duyvel met

aen boort en dorft komen, kan wel anders uyt.geleyt

werden. Gelijckdeverftandige Velt- overften, als fy een

Lant willen in-nemen, de ftercküe plaetfchen eerft aen-

taften,om dat die overwonnen zijnde.de Iwacke dan van

felfs wel volgen : maer als de fwacke maer in-genoi^ncn

zijn , foo houden het de ftercke tegen, tot dat de vyandc
' H h 3 van
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e WTNE M ENTHEYT
van felfs vcrioopcj ofte wederom verjae^ht wert : op de
felfde manier heeft het mifTchien de duyvel , als door-
trapt zijnde» endc van den aei t der menfchen niet enwe-
tende,dewijl hem bekent was, dat Eva gauwer van ver-

ftant was.beter gedacht>haer eerft aen te gaen,als de felf-

de tot fijn voornemé'gerrocke hebbende, dat dan Adam
lichtelick > als een goet knecht , fijn Vrouwsraet zoude
volteen, p;eliick oock gebeurde

,

j. Wat belangt de voornaemfte Wijf-gcrigen , de
©orfaeck van den haet,die fy de Vrouwen toedragen» en

is hier geen plaets om teftellcn; ende de felfde bhjckt

genoegh uyt haer eygcn fchriften,ende 't gene by ande-

re van haer gefchrevenis. Ende van AriflottUs wert yer-

haelt,dat hyfekere HERMiA,foolief gehadt heeft, dac

hv ds felfde ofFerhande dede»endeeenc lof-fang fchrcef.

De woorden van den wijf-gerigen Secundus zijn maer
woorden, ende loutere lafteringen

.

P A V L I N A jde huyfvrouw van dé wijf- gerigen Smeca^

is haren man foo getrou geweeft , dat fy met hem wilde
' fterven,gelijckwy hier na brceder zullen verhalen. Be^
halven om de waerheyt te bekennen,de gene,die geheel

in de boucken zijn , ende altijdt in cenen Parnaffus, ofte

Helicon gaen dwalen,haer finnen ende gemoetniet wel

by haer hebbende j gemeenlick fonder oordeel vryen9

wat wonder is't dan,datfe veelcijts aen een quade raken *f

Endefelverin'chouwelick» dewijlfedagh ende nacht

deMw/iw, ofte Sang godinnen aenhangen, felden de

Gratiën , ofte Venur offeren, ende als fy van't fufFen in de

boucken, by haer Vrouwen komen , dan noch als oude

Suffers leggen , wat wonder is't , feg ick , indien fy daer

weynigh dienft ende vrientfchap aftrecken ^

4. Euripides , die om dat hy in fijn Drouvigh-eynde-

fpelen de Vrouwen feer verachten , by fommige in den

naem quam van Vrouwen-hater: werdt vza^themus
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DER VROUWEN. 7

óiXoyvv^g genoemt , dat is , een Lief-hebber der

>>rouwen D.e oock verhaelc, alsfeker nunfeyde^^^^^^^^^^

SophocUs, dac EtMs (ecenhevt i.) de Vrouwen hadde,

Verachteden even-wePt ^eOacht, otte.om dat hv eens

bevonden hadde , dat fijn Vrouw wat vrv met een ander

was?waer door h v oock , vreefende de fchimp-dichtea

van de Poëten , in Macedonven vertrock . ofte ,
om dat

hv fevens twee Vrouwen (hetwelckde wetten van A-

fhenen toelieten ) hadde. daer hy niet we mede ove en

konde komen. Want die van Athenen,als fy haer ftadt,

die door oorloge ende fterfte feer van borgers verfwackc

was , wederom wilden volck-rijck maken: geboden dac

Ten borqer een dochter uyc de ftadc moft trouwen,

maer dat hy even-wd noch by een ander vermocht

kinderen te telen . Welcke svct Socraus volgende ,
nam

twee Vrouwen,die heel moeyelick waren, ende Gm ge-

dultoeffenden . Op fekerentijcals hyvanX4m/pp. uyt

den huys gekeven was,ende voor deur gaende met vuyl

water begoten wade, en dede niet anders ,
als dat hv fi,n

hooft afveeghde,ende fevde, UKdacht wtU dat op dm don-

dernoihm flagh-regcn^^oudcvolgen. ^Ifades verwon-

dert zijnde over die groote ongeftuymighey t ,
die fy te-

aens haren man toonden, vraeghden Socrates eens,waer-

om dathv foo boofen ftuck niet ten huvfe uyt en fchop-

ten Om dat (feyde Socrates) als ickfoo eem t'huys vcrdraeghy

aewentmdegeoejfm tverde^om lichttlickdibrootdromkeriheyt,

md^'tongdijck van andere te verdragen . ï)cer wel fprack

Varro • De iyebreksn van de Vrouiv moet mm wech-nemen yojtt

verdrag^m : Diefewecb-neemt , maecktfijn Vrouw heter i/teje

verdraeghtji^nfelven. Het is even-wel te verwondere»dat

de hoogh-wijk Socrates liever gehadt heeft fiinVrou-

wen fevlen te verdragen, als wech te nemen.

Wac vorder de Polcen betreft. Plutarclm^ vermaenc

H h 4
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S WTNEM ENTHE YT
wel

, dat een Jongman , die haer dichten zal gaen lefen,
niet meerder voor oogen en moet hebben , als 't cenc
een Griecx poëet felvergefeyt heeft, Dat de Dichters ud
verdtchten

. Gelijck dan in de Schilderyen wy meer be-
weeght werdé door verwe » ais door de naeckte teycke-
ning , om datfe nader komt de gehjckeniUe van een
menkh

: foo beroert oock meerder het gemoetin de
verflTen eenen logen nae de gehjckenis van de waerhevc
gematight, als een wel gefielde reden Tonder fabel, ofte
verfieren. Derhalveni'ocM/win den flaep vermaentzijn-
de, om vcrffen te fchriiven,ende hy van fijn nature geen
goet logen.gieter en was , als de gene , die alle den tijdt
fijns levens.voor de waerheyt geftreden hadde , ttelden
de fabulen van Efopus in dicht,als c^fFer geen Poëfye we-
fcn en konde daer niet wat logenachtighs onder en liep.
Dit is de oorfaeck, dat de Poëten de waerheyt van eeni-
ge faken fomrijcs geheel onder de voet fraijten . Waer
van icktwee exempelêzal bvbrengenin bevde de prin-
sen van deGriecfche, ende Latijnfche poëten. Wac
ifier vermaerder , als het vervoeren van de fchoone He-
Una, fnde het verwoeften van de ftadt Troyw / Ende
Herodotuseen out Griecx hiftory-fchrijver,getuyght hec
gevoelen van velen te wefenidat Hr/m4,novt te Troyen
gekrtmen is j ende een ander , met namen Dion , fchrijfc

dat Troyen noyt van de Griecken ingenomé is geweeft,
maer dat fy > door verbont met mal kanderen gemaeckt,
van de belegering afgetrocken zijn , ende dit Homerus
dacr nae dit alles verdraeyt heeft, om de fchande van fijn

lantf-luyden te bedecken. Hoe breet befchrijft Virgilius

de rafende liefde van de koninginne Dido; dacr de faeck
nochtans geheel anders leyt^ W^ant Dido vreefendede
lagen van haren broeder P)'gOT4//o« , die haren man om
fijnen rijckdom vermoort hadde, vluchte met vele ber-
gers uy t Tyrus na Africaialwaer fy,uy t de fchatcen,diefe

me-
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DER VROUWEN. 9

mede bracht > een ftadt boude, Carthago genoemt. Maer

als de felvige terftonc feer toenam » ende machtigh wcr-

de i foo heeft larboi , koning van de Moren , thien van

de voornaemfte hoofden der ftadcby hem doen komen,

endeaen haer , op aenfegging van ooiloge , de Konin-

ginne ten houwelick verfochc. Het wclck alfoo de Ge-
Canten haer niet plotfelick en dorfien boodtfchappé.ge-

bruYckten defe arghevt ; fevden datter leker Koning ye-

mant verfocht , die hem endede Africanenfachter ma-

nieren zoude leeren > maer dateer niemant onder haer te

vinden was, dieby de Barbaren, als beeOen levende

»

van fijn vrienden gaen w ilde . Daer op van de Konin-

ginne berifpt zij. de , dat fy voor het welvaren van *t va-

derlant weygerden een rouwer manieiie van leven aen tc

gaen , voor 't welcke fy oock, des noot zijnde , haer le-

ven fclve behoorde op te geven ;
openbaerde doen des

Konings verfoeck , feggende, dat het gene fv een ander

beval , felve behoorde te doen , indien haer de welftant

der ftadt liefwas. Met dit bedrogh gevat zijndcna datfc

lange tijt den naém van haren man Sichm met fuchten

»

cnde kermen aengeroepen hadde, gat tenlaetftenant-

woort, dat fy zoude gaen , alwaer het noot- lot van de

ftadt haer leyde. Hier toe den tijt van drie maenden ge-

nomen hebbendeicnde daer sae een bergh van geftapelt

hout acn een zijde van de ftadt opgerecht zijnde , als of

fy haer mansTziele noch voor de nieuwe bruyloft wilde

oflFerêjliet veel gedierte flachté,eiï een fvveert in de hant

nemendei fprack van boven het aengcfteken hout tegen

'tvolck,dat fy nu zoude na haré man gaen,gelijck fy luy-

den begeert hadden,ende eyndighden met die woorden

haer leven,foo dac fv,om peen tweede houwelick aen tc

gaé, vcrkoos(gelijck TmuWanus fpreeckt) liever te bran-

dé,als te trouvv é. Hoe veel fcheeltdit van de geylighcy t,

die haer de poëet Virgilius acndicht,dat fy haer fclvé om-
H h j gc-
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10 WTNEMENTHEYT
gebracht zoude hebbê uvt onverduit, over het vertreck

van Emof. Een ander poeer,ende borgemeefter van Ro-

men, Jufonius , heeft volgende het Griecx i feer aerdigh

haer onfchulc gemaeckt in't Latijn; 't welck wat wijdt-

loopiger overgefet is in onfe tale door de roeer-gemeltc

p. lacobus Lydius , ir.'c volgende dicht op haer beek :

Dm was ick Didofelfs , icJ^ftae hier naer het leven

Seer aerdigh tm-gedruckt ,
/«o veel de konfl kangeven ,

Ff»
,
/c/;oow , vanfoetenaert, en vanfoohew gelaet,

Gelijck^het , lieve vrient , hier voor u oogenflaet .

Maer Maro raeft tefel , en fcheldt my[onder reden ^

t^ls ofick, buyten eeht , dees aengename leden

Tot oneer hadt befleedt en door een dwafe lujl ,

By eeni^h vremdelmgh mijn tochten hddgeblnfi •

JEneoi heep my noyt de tucht en eer benomen ,

Hy // in mijne (}adt oock^nimmermeergekomen .

Dies ben ick,heden noch , ick.ben gelooft het my ,

Onnoofelvan de daet en van de fchandevry .

Doch , om dies niei-te-min de waerheyt ront tefeggen ,

ï'drbas yjlouten bouf ! diegingh degronden leggen

Van mijn ellendigh endt ; lck.kpos veel eer de doot

,

Dan aen den rowvengajl tegmnen mijnenfchoot .

*K^en hebbe noyt getracht met ongebondefinnen

"Een ander nae tegaen en my te doen beminnen

:

'K.en heb oock.niet uyt Jpijt mijnfelven omgebracht

,

Om dat mijnfoei egunfl van yemant tviert veracht

.

Jckjnb mijn teere borfi wel met eenfweert doorfieken

,

Soo dat mijn eerbaer root is door de doot geweken ,

h4aer,fïet , mijn inrigh hert bleefeerbaer niet-te-min;

Mijn man die wiertgewrteek} , en dat had blydfehap in .

Defladt van mygebotiwt , denluyfier van Carthagen

Diefal noch mijnen lofdoor al de tverelt dragen .

Die dttt de doot genaeckt en voelter geen verdriet ,

Diefoo tengravegaet en acht hetflervm niet .

^
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DER VROUWEN. n
tvm niet wat vemaeck^dat al de Mufen haddm »

Door Mavo mijnen naemfoo nijdigh te bekladden .

Po'étengaen te ruym en rallenjonder (lot

;

Sy vieren niet een menfch , /y fparengeenen Godt .

Syfeggen onbedacht , dat Venus-janchjrijent

t)at ontucht ,geyle min , en ongeregelt vrijen

T^ijn by de Godenfelf> en datfe naer eenfoen

$00 bijjïergretigh :(ijngelijck^demenfchen doen

,

*T K foeteraferny , fy moeten wat verfuren ,
)

•X :{ijn dingen[ondergront die door haer herffens[wieren .

Gelooft haer niet te veel ; maer , Lefer , wicje zjjt , Ü
Daer fs een beter volck_, hoort die met meerder vlijt . Ij

Boort liever die nae eyfch en waerheyt van def^kjn v

Deplaetfe , tijt en naem van alies kondigh maken

.

De waerheytpraeltgenoegh , alftaetfenaeck} enjJecht ,

Wie maer de waerheytfpreeckt,heift haefigenoeghgefeght.

Hvfeyt met waerheyt dat Dido noyt gclien en is ge-

weeft van Em<«, dewijl van de belegering van Troyen toe

het bouwen van Carthago getelt werden twee honderc

ende tnegentigh jaren . Dit is van Dido kei.lick , ende

even-wel heeft de aerdigheyr van de Virgiliaenfche

verffen de Werelt anders wijs gemaeckt . Derhalven is

wel gefeyt van O«ro,dat fy gantfch onvoorGchtigh doé,

die van een pocet, gelijck van een getuygcde waerhevt

vereyflchen. leken zoude even-wd Menander y ende

andere Poëten niet feer willen tegen fpreken, als fy feg-

gen , dat een qiiaet endeboos wijfhet boofle quaet ts . Want ge-

lijck Hippocrates leert.dat het gevaerlicker Geckten zijn,

die met de nature van de Gecké niet over een en komen;

als de gene, die daer mede cenige gemeenfchap heb-

ben; om dat fvigelijck Galenns fulcx uytleyt,van een he-

viger oorfaeck moeten voort- gebracht werden:foo gaet

het oock met de Vrouwen , als in haer fachte , cfi gocc-

aerdige nature, doorquade op-voediog, het zaetvan

boof-
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i£ WTNEMENTHEYT
boofheyt ingeftort wert . Vorders iflTer noch een reden,

waerom dat de Poëien qualick van de Vrouwen fprekc,

te weten , alfoo fy gemeen! ick alleen met haerSang-go-

dinncn vergefelfchapt > niet dan verfien by haer lichte

vrijfters en brachten, van de felvige, als haer een rijcker

vrijer onderhiel, lichtelick plegen busten gefloten te

werden , Hier was de Poëet dan ras te peert » cnde uy t

fpijc berftender terftont een dicht uyt tot wraeck . Ovi-

«//«/beklaeght hem over dit ongeluck der PoBten. Js

mede bekent wat Catullus al weet te fcggen van de licht-

veerdighevt van fijn Lefiia . Maer gantfch op een ander

manier befchi ijft hy Iw/m, de bruyt van Torquatus,cè feer

eerbare JofFrour. */e wetc hoe dat fy befchaemtisjbeeft,

ende'tfutfel-bouck maecktom in haer flaep-kamerie

gaen; ten laetften oock fchrevtjom dat het wefen moft

.

O^idius fpreeckt oock anders van fijn fnol Corinna, anders

van fijn huvfvrouw > wiens vromigheyt > ende oprechte

liefde hy in vele plaetfchen feer prijft

.

5 . Tegé den Lacedemonycr,die voorgaf>in eê kley-

ne Vrouwjuyt het quaet , 't minfte gekofen te hebbent

ftel ick de daet van de Opfiendcrs van het rijck van La-

cedemonyen, die hare koning Jrchidamus in een gtootc

geit-boete beflougé.om dat hy een huvfvrouw gctrout

hadde, klevn vanperfoon zijnde, als of hv liever Ko-
ningfkens,als Koningen fijn volck hadde willen nalaten,

6. Laet ons dan befluyten,geli|ck in*t alderbelie ko-

ren,oock kafgevonden wert,het geenfins te verwonde-

ren is I dat in foo groote menightc van Vrouwen eenige

quade zijn. Leert , feyt yemant uyt de Ondt- vaders, dat

het eengebreckjs van de Vrouivs-perfoon, niet van*t Vrowvelick^

geflachtM^ant het ge(lacht is heyligkEndc fulcx wert wel te

recht niet de fwackheyt derVrouwen,maer de gewoon-

te van quade opvoeding toe-gefchreven by Clement van

uiUxandryen . Secr wel heefc dan Heer lacob Cats de

Vrou-
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DER VROUWEN.
Vrouwe» volgens de getuygcnifTen van de H. Schriftu-

lre> aldus befchreveti

:

PVie k^an eenfedigh wijf . gehjck,het dient , verhoogen •

Sy ff aen haren maneenmüujtfyneroogen ,

Sy fs aen haren man , en alhet huys
,
/v h

Celijckjtnfachtelamv omrent eenfiecl^en VH •

Sy Hgelijc\eenfchip , dat ovtr :{eegevaren

Vervult hetgantfcbt lam met alle nutte tvaren ,

Sy is eenhooft-juieeel, een kroom voor dm man

,

Die hem enbinnens huvs en btivteneeren kan .

Sy is geltjchjeen tuyn , die , om dtn hofgevlochten ^

Betvaert het edelfruyt van allejnoep-gedroehten ,

Sy is eenfoete plant , een rechte vijge-boom ,

Die oocfleen duüeuJlier kan houden in den toom •

Sy is eengulde krans , een reyn en edel tvefen ,

lÉweygm Godts-gefchenckyan duyfent uytgelefen

,

Sy is een klare lamp , eengulde kjindelaer ,

Die al het hu\s verlicht , di)ch meefi haer echte paer
;

Sy is een wijngaert-ranckdie met haer kpele blaren

Hem , die haer 7(telemint , van hitte k^an betvaren ,

Sy is de fpiJn-Jlock.felfs , vol vrucht , enfoete vreught

,

Sy is eenJliüe ree , een haven voor dejeught .

Sy isgefuyvertgout , dat , even nietgedragen ,

IVort nimmer van den roejl , vanfchimmel niet beflagen
^

Sy is eenfchoonjuweel datglinjlert inder nacht >

Sy is een rijckejleen , maer echter wonderfacht •

Sy isgdijek^defon , dte met een helderfchijnen

Doet miji , ongutre lucht , en alle quaet verdwenen

,

Verfacht de wrange tirifi , al if^e bij erfcherp ,

lc.en wijf. een vlljtigh tvijf , is jae een Davids herp •

O .' dat nu eenigh menfeh het wtfen defer vrouwen

Vermochte , na den eyfch , met oogen aen tefchouwen.

De A^tlegingh hem uyt , door angemetevreught ,

O noys v^matcktt luft als in de wart deught .

Het
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14 WTNEMENTHEYT
Het II. Capittd.

1 . De mfftlichjmt van de Deught

.

2. Dat den aeri der Vrowven daer toe htmam ff .

3 . Dat onder de Deughden de Godtfaligheyt de voornaemp ff.

4. Dat de Mans in Godtfaligheyt van de Vrouwen ovtrtrojfen

iverden .

5. 5«/cjc met alderhande exempelen heveflight : felver ooc/j. van

degeneJiede Mans tot het Chrifien geloove gebracht hehbê,

Hlc vircus fiia templa locat , caelique receflfus

Pandit ; at , heu ! raros allicit alma viros

.

Hos rapit impietas magis , & frons aemula reóti >

Nefcius& verum fucus habere Deum .

Scire bonum mens tota viriHn eft . hoe pr«ftac asendo

Fcemina , plus genium ftringere fueta fuum

.

Sobriadivinos ftupet , & feftatur honores

.

Nee procul ingenio luxuriante ruit

.

Veftiganda calens fequitur fecreta libenter

Nefcic , & intacti facra verenda poli

.

Has perdit , qui jaftat opes . fe fternit , Olympum
Qui fubit , Sc nullo tramite fumma petit

.

Schilmata , convulfus , & triftes inde ruinas

Senfimus , Sc patrise damna nefanda mess

.

Prodeft , nofce parum . eomes ignorantia veri eft

.

O ! miferi quoties hic cecidêre viri

.

Servatsepietatenurus. Nos cunfta fciendo

Perdimus . ignorans foemina > cun^d. capit

.

DE Godtf-dienft , die ickjioyt in mannen heb bevonden

l^olkomen , onbevleckf , en buyten aüefonden ,

IVert hier , ten naefien by , de Vrouiven aengefeyt ,

Om dat haer reyngemoet op betergronden leyt

,

Erafmus , 't hooghfte licht van onfe Nederlanden ,

Wm menighmael bejchamt , enfetfin felle tanden
In f
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DER VROUWEN.
JnU harde Mamen-vleyfch , als hy lmfachtgemoU
Der VroHwm onderfoeckt en kpnfiigb open doet

.

Daer vindt by,foo h\feyt , eenfchat vangoede lujiert

Om Gade by te T^ijn , en infynfchoot te ruflen ,

Daer heyl en heylighevt in e\gen wefen leeft ,

En daer een droeve :(ielfyn troojl en blijdfchap heeft «

Celooftet yemam niet fgaet met mijn Vrient teradm

Diepronckjgeen woorden op , maertoontet mette daden

Daer in de deught heflaet . Sint ?ieterfprack^tvel breet ,

Maerfiet , hoe dra dat hyfyn Godt cn Heer vergeet.

En noch al meer met hem . ielilate ludas blijven

Die een verrader tvert om weynigh rondefchijven

,

Maerfiet eens op de refl . AU Chrijlus droeghfyn J^ruyt

Doegingheen yder heen , en niemant tvaffer t'huys .

De VroH'ven maer alleen
. volheyligh vyer ornfieken^

Diefchreyen op het Ujel^, enfiorten heele beken .

Die kliffen 't na de doot , en mengen U heyligh bloet

Dat tiytte tvonden loopt met bitter tranen vloet .

De fchrick^wof in de Mans . tJ^ie tvetet waifc deden ,

Ofwaerƒ> liepen doe als Chrijlus heeftgeleden

.

Maer een en kijckj^r uyt . fdfs op den derden dagh >

Getuyght haer esgen tvoort , dat niemant om et fagh .

De Vroufven rtijlen niet , maergaen hem Jiaegh befoucken
En vinden op het left niet dan de witte douchen

.

Dewijl hy , die hetgrafvoor ons moej} open doen.

EnfleUen uytten vlouc^de menfclmimtienfoen .

Wa< mette derde fon gelijck^hy hadgefpr^ken ,

N« weder op~gef\aen , en uytte rot:{gebrol{en .

Het bomhroot hoort de Vrouw , en niemant anders to/ •

Sulcx , inder Vrouwen roem en werde niemant moe •

DE Deught en is bv de Pljtonifche wijfen niet an-
ders > als een goede ende volmaeckte geftaltenis

der zielen , die den Menfchc vergiert , ende in alle ban-

de-
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Z6 WTNEMENTHEYT
delingen vroom cnde ftantvaftigh maeckt . Dacr en is

Ecengrooter vrucht, noch vreughc, die de Menlchc

hier in de wcrelt van God kan onrfangen,als dat ny door

het navolgen van goede en lofFehjcke dingen , die de

Goddehcke nature by-wonen , de Deught deelachtigh

wert. Soodanigh een, feyt de wijfe Seneca , is de Goden

celiick , hy ftijght boven na den hemel toe , gcdachtigh

zijnde fijnen oorfpronck . Dewijl dan volgens de leere

van den wijf-gerigen P/4^o,Godc een voorfchnft van al-

les goets, de Deught , waer door de Menfche ten deele

Godt gelijck wert, open geftelt heeft voor de gene,die

Godt volgen konnen , foo heb ick voorgenomen in dit

Derde bouck te vcrtoonen, hoe veel de Vrouwen in aU

derhande Deught uytmuy ten,ende door de felvige haer

bynae boven de Menfchelicke nature tot inden hemel

toe opheffen ,
. ^ j«

u Dat de Manieren van't Gemoet volgen op de

Gematigheyt van het Lichaem,leert de geneeUmeefter

GaUnusxnde wert van de Wijf gerigen oock toegeftacn,

en by ons is mede in'c eerfte bouck bewefen,dat het lic

haem der Vrouwen beter gematight is,als van de Mans;

wat wonder is-t dan, dat fy oock met meerder Deugh-

den begaefc zijn , ende dat fy uy t een fchoonder woon-

plaetfe klaerder glantz geven Sceraerdigh iseertudts

cefeyt , Dat al de deughden maeghden waren , maer dat

den rey van de felvige gelcyc werde door de fchoonlte,

te weten , de Godtfaligheyc . Derhalven zullen wy de

Mfde oock alhier voor de andere laten hchien.

i . Het hooahfte goet is God,foo is oock de hoogP'

fte Liefde de Goddelicke, ende daer uyt rijft de Godla-

Iiehevt,dehooghftevandc Deughden. Defefeydtden

Apoftel , is tot alles nut ; jae felfs by d'ander Deughden

foo nootfakelick, datfe , fonder de lelvige,maer fchadu-

wcn van Deughden en zijo.

^
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DER VROUWEN. 17

4. Nu en ifler niet fekerder > als dat de Vrouwen in

Godtvruchtigheyt de iVlans verre te boven gaen . lek

fchaemt my tefcggen, fchrijft onfengrooten Erafmus

van Rotterdam I maer de faeck is klaerder , als datfe ont-

kent kan werden ,dacr werden veel meer exempelen van

Godtfalighevt gegeven by het Vrouwelickegcflachtj

als by het Mannelicke,indien het Godtfalighevt is>door

fuyverheyt van Lichamen er.de Gemoer , het leven der

Engelen nae te volgei»; de pracht des Wcrehs verlaten-

de, alle fijn hope, trooft, ende vreught in Godt alleen te

ftellen; de armen endekrancken met geit ende hulpeby

te ftaen; in heilige gcbeden,vaften, lefen van Goddelic-

ke boucken fijnen tijt naerftelick te befteden . Hierom

fingt > ende bidt de Kercke ( het welck genomen is uyc

. Óen H,xAuguftin, ferm. 18. van deHevligen) voor heC

Godvruchtige geflacht der Vrouwé.Hierom is't oock»

dat vele Godrf-wijfe meenen , datter meer Vrouwen de

eeuwige geluckfaligheyt zullen deelachtigh wefen , als

Mans ; dewijl fy i door haer teere bew egin^e , meerder

genegen zijn tot de Godtfalicheyt, ende Gode fijne be-

hoorlicke eere te bcwijfen. Zijt'ghy in de Prtdicatie, Gec

ghy wercken van Godfaligheyt plegen,ghv fult daer al-

ï tijt meerder Vrouwen vinden. Als de Difcipulm haren

[ heere C/;y//7w , wiens menighvuldige wonderen fv ge-

I
fien hadden, fchandelické verlieren, een order haer hem

I
fchelm-achtigh verriet, dePrin9e

(
gelijck fommige

I
Oudt-vaders preken ) onder haer, hem , regens fijn vaft

I
toefeggen, driemael met eede verloochenden,de Joden

I hem wreedelické ombrachiê,foo bleven de Godvruch-

[
tige Vrouwen hem totter doot toe , getrouwelick by *

[
Selfs noch een heydinne»de huyfvrouw van Pilatus, ver-

I
maenden haren man , dat hy hem niet bemoeyen zoude

[ met het onnoofel bloet van den rechtvecrdigen le ftor-

. ten. Laet dan geprefen werdê, gelijck de WijJeman fey t,

I i i de
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i8 WTNEMENTHEYT
de VrouwCï die den Heere vreeft

.

5. In de H. Schrift werdc mede geroemt de Godc-

vruchtighevt vaneen Vrouwe wznSynamH, dewelcke

den door- rêvfenden Hf/z/m foo vriendelick ontfangen

heeft, dat het den Propheet daer na niet en verdroot > om
bv haer,ende haren man meerder t'huys te leggen. Het

dickwils komen van defen gaft en heeft hare goede ge-

negentheyt niet doen verkouwen, maer heviger onttte-

ken-, foo dat fy hem een kamer deden bereyden,om over

komende , al'dacr te ruften , ende dat hy gelegentheyt

zoude hebben,om langer by haer te Wijven . Ende toe

loon van'defe vromighey t hebben fy , door de gebeden

van E///êHJ,eenenfoon gekregen,daerfe van te voren on-

vruchtbaer vi^aren , ende den felven , doen hy geftorven

was, wederom in't leven fien opwecken

.

S E p H O R A 5 ende P h v a ,Joodfche vroe-vroi|wen, en

wilden het gebodt van den Koning van Egypten niet

nakomen,om alle knechtkens te dooden> ende alleen de

meyfjens te behouden . Want fy vreefden Godt>die het

dootflaen in fijne Wet verboden hadde •

Als Mofes na Egypten trock,om 'e Joodfche volck te

verloflen, ch hy op de reys fijnen foneniet befnedé had-

de,foo wilde hem Godt doen fterven. MaerZ y p h o r a

fijne huyfvrouwnam eenenfteen, ende befnede haren

fone de voor-huy t ; hem alfoo van de doot verloflende

,

Laet hier mede voor den dagh komé de weduwe van

Sarphath'dc waerdinne ende voefterfle van den propheet

E//45,om ons te leeren onfen even-naeften wel te ontha-

len, ende op GÓdt te betrouwen . Sy en was geen Jo-

dinne, maer van het hndt Sidon, ende even-wel ont-

fing fy den Joodfchen propheet . gebeden zijnde om
drincken,liep fy terftont, om hem water te halen *, ende

als hv haer van achteren na-riep, dat fy hem oock, voor

den honger, een ftuck broots mede zoude brcngen,ant-

woor-

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

30G28



DER VROUWEN.
vvoorde ront uyc > datfe voorwaer niet anders fhuys en

hadde , als een'hant vol meels , ende een weynigh olys»

ende dac fy dat gefchickt hadde voor haer , ende voor

haren fonè , ende dan van honger te fterven . Ende als

Eliof even-wel aenhiel,dat fy van dat weynigc eerft voor

hem wat zoude backen i ende daer na voor haer , ende

haren fone : want dat noch het meel in den trogh j noch

den oly in de krtiycke en ronde verminderen . Soo en

heeft fy daer geen uytvlucht op gefocht, feggende , lek

weet wat ick tegenwoordigh hebbe,ende niet wat daer

na mocht gefchieden . Kont ghy aen een ander toefeg-

gen eenen meel-trogh ? die niet en mindert , verfiet u

felfs van 't gene 5 ghy my belooft ; van een volle maec

zal ick mildt wefen . Nu loopen wyfoo veelgevaers

van honger 5 als ghy, ende het is billick, dat ick mijn

felven » ende mijn kint liever hebbe» als een vremden

.

l)Jiet van iulcx en heeft defe Vrouw geantwoorr . Maec

gehardt zijnde door de beloften van Bliof , is fy na huys

geloopen,heeft een broot gebacké, ende dat, mifichien

dewijl het kint vaft kreet 5 den propheet gebracht

.

Maer fulcx is al te famé door den wille Godts gefchier.

Want Godt hadt wel van alle kanten nootdruft konnen

beftellen aen fijnen propheet , die hy foo lange tijt door

de ravens met broot ende vleefch inde woeftijne onder-

houden hadde . Maer hy wilde in een vremde Vrouw
een exempel hebben van fonderling gelooven, om daer

na defe Godtvruchtige Weduwe fijn volckals tot ver-

wijt voor te ftellen 5 dat de Mans den eenigen propheet

van Aio/a belooft , ende foo veel beter dingen boodt-

fchappende als Elioi , niet alleen wel en ontfingen,maer

felveroock aen de galgc des kruy9es brachten

.

Wt de evgene palen van Stdon^ quamde Caninefche

Vrouwe , dëwelcke onfen Heere door veel roepen , en-

de vaft geloove by-na dwang , om haer dochter te ge-

li 2



xo WTNEMENTHEYT
nefentons vertoonende wat by God al vermagh het ge»

ftadigh bidden , als daer by is een oprecht geloove.

Anna Phanuels dochter , hadde feven jaer met haren

man geleeft > ende bleefna fijn overlijden tot het vier-

en- tachtighfte jaer weduwe ingrocte eerbaerheyt,altijt

in de kerck,dagh ende nacht befigh met vafté ende bid-

den. IndefeGodtfaligheytwerdefy met den H. Geeft

aengeblafen,foo dat fe veel dingen.voorfeyde , jaefagh

felve den genen, die van de Propheten voorfeyt was, en

bekenden hem te zijn den Salighmaker des werelts

.

Opdefelfde tijt leefde Eli sABET, huyfvrouw van

dê priefter X^achariof, deweicke al was fy onvruchtbaer,

cndeal goetouwers, even-wel, om dat fy rechtveer-

digh ende onbevleckt leefde , ecnen foon baerde , den

voor-looper van onfen Heere

.

Maer wat zal ick feggen van de heylige Maget M a-

n I A , die alleen onder de Vrouwe de eere gehadt heeft>

om de moeder Godts gefeyt te zijn < Dan om den luy-

fter van haer Godtfaligheyt , ende wonderbaerlick€

Deiighden door mijnen geringen ftijl niet te verminde-

ren , zal beter wefen , dat ick de felve met een heyligh

ftiUfwijgen eerbiedigh ongeroert late.

P V B L I A van Antiochyen , een feer edele Joffrouw

,

moeder van den priefter ïohanmsvin Antiochyen,heeft

haer nadedootvan haren man, uyt-gegeven vooreen

meefteiffe van geeftelicke maeghden te Antiochyen

.

Deweicke alfoo fy,volgens de gewoonte, haer Maegh-

den in geeftelicke fang oeffende , de keyfer JultantH daer

by geval voor-by komende, hoorde dit vers : De beelden

vandeheydenen:(ijngout, ende filver ; Laet[y werden gelijck,

die:(tjn. S\x\cyi de Keyfer qualick nemende , beval haer

datfe ftil zoude fwijgen . Sy op het gebodc van den

tyran niet palTende, ging voort, ende fong uy t de borft

:

l.Ait Codt te voorfehijn kpmen, endefijn vyanden verpoyt wer-
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den» Waer over lulianm verftoort zijnde, dede haer, uyt

fmaet, door fijn ftaffiers cenige kinneback-flagen geven.

Waer fy , dat voor groote eer rekenende , gmg in haer

oeffeninge mocdigh voort

.

M E L A N I A , doe hter van JW^ïrccffw,borgemeefler van

Romen , leefde in't jaer ^77. Defe , haer man noch bo-

ven d'aerde ftaende, als fy mede twee van haer fonen fe-

vens verloor , heeft met een ongeloofiicke kloeckheyt

haren rouw foo gematight > datfe het niet eens op krij-

ten ende kermen en ftelden, maer op haer knyen vallen-

de , alleen feyde : N« :{d ickji > Hetre , u hequamer kpmm
dienen, diwijlghy my vanfooftparen laft verloft hebt . Verla-

tende dan de ftadt , en al 'c gene fy befar, haren ecnigen

foon , die doen fchout was , over 'gevende , is na Hieru-

falem getrocken , alvvaer fy in wonderbaerlicke Godtfa-

lighcyt geleeft heefc.

Een andere edele JofFrou van Romen, Marcella,
getroiit zijnde na haer vaders door, behiel haren man

maer feven maenden. Weduwe zijnde en wilde fv geen-

hns hertrouwen ( h«e-wel de borgemecfter Cerealn haer

ernftigh dede verfoecken ) ende was de eerfte onder de

Romeynfche JoflFrouwen , die een bagijnen leven acn-

nam, ende andere JofFrouwen daer toebracht, was feer

gemeen met Paula, ende Eufiochium, felfs mede met den

H. Hieronymw , als oock met Athanafm , ende Peirm ,

biffchoppen van ^Alexandnen ; devvelcke , als fy te Ro-

men in ballinghfchap waren , haer fchijnen in't kloofter

leven onderwefen te hebben . De toenemende kette-

rye van de Origenijlen heeft fy eerft voor den dagh ge-

bracht , ende openbacrlick wederley t . Romen van de

Gorr/)«w ingenomen zijnde, werde fy met ftocken ende

geelTels geflagen , dan bleef even-wel met haer gefel-

fchap behouden jtot datfe daer nalieffelick in den Hee-

re ontfliep

.

I i j PAV-
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it WTNEMENTHEYT
Pa VLA i een feer edele Joffrouw van Romen , had

tot vader l^pgatm&tn Grieckjvan Jgamemnom geflachc,

tot moeder BleJiUa uytden ftam van Scijjio, getrouwt
zijnde met Toxoiiw , die fijn af-komil rekende van de
lutij , by den u^elcken fy vijfkinderen hadde. Hy over-

leden zijnde, begaf fy haer te Romen vijfjaren lang om
de werelt te verachten . Daer na is fy met twee vrome
BilTchoppen het heylige landt door-rcyft, ende heeftal

de plaetfchen van ludem , ende Egypten befocht , daer in

de H.Schrifturegewagh vangemaeckt wert. Is van
diev te Bethlehem gekomen, alwaer fy driejaer in een
kleyn huyfken woonden. Ten leften heeftfe drie kloo-

fiers voor Maeghden doen bouwen , daer fy felver hec

opficht over zoude hebben , ende een voor IVlans , on-
der *t gebiedt van den H. Hieronymm, met feer ftreng le-

ven . Oe Maeghden uyt verfchcyde landen vergadert,

foo edele, als van middelbare, ende den alderleeghften

ftaet, hadtfy indriehoopen ende kloofters verdeelt;

foo nochtans , dat fy in haer werck, ende maeltijdé ver-

fcheyden , maer in fingen , ende gebeden zouden by een
wefen. Na dat hetMduia gefongen was, en vermocht
niemant te blijven fitten : maer fy maeckte, datfe altijt

de eerfte , ofte van d'eerfte was, d'ander door fchaemte
ende exempel tot arbey t verweckende , ende niet door
vreefe. 'S morgens ten drie, fes, ende negen uyren,

*s avonts , middernacht , fang een yder op haer beurt

uyt het Pfalm-boeck . Ende elcke van de Sufters moft
de Pfalmen konné , ende alle dage wat uyt de H.Schrif-

ture leeren. Sy gingen alleen fondaeghs te kercke,daer

fy naeft woonden : ende elcke volghde haer eygen Ma-
HY j ende met haer wederom t'huys komende , ging op
haer geftelde werck ; ende maeckte ofte voor haer fel-

ven, ofce voor andere, kleederen. De edele en ver-

mochten niet te gaen met haer oude fpeel-genoten> op
dat-
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DER VROUWEN.
datfe door het verhalen van oude dingen, ende van haer

wulpfche jonckheyt,geen vergete misflagen en zouden

in den fin krijgen . Gebruyckten geen linden , als om

de handen te vegen . Waren gantfch verfcheyden van t

cefelfchap van alle mans,om alle gelegentheyt aen qua-

de tongen te benemen , dewelckc gewoon zi)n de vro-

me te befchuldigen tot trooft van quaet doen .
Indien

vemant wat traegh tot de Pfalme quam, ofte in t werck

wat lansfaem was: Paula ging die aen opverfcheyde

manieren. Indienfe haeftigh was , met goedigheyt;

indienfe langmoedigh was, met beftraffen .
Het wecl-

diehvleefch van de jonge maeghden fnoeyden fy mee

dickwüs , ende dubbelt te vaften, feggende , Beter tt we-

fen . datfe pijn in de maegh hadden , als in't gemoet . Indienle

fagh , datter yemant wat op-getoyt was , foo gaf fy met

een gefronft voor-hooft , ende bang wefen haer dien

miflagh te kennen , feggende : Dat het ver^ierjel variLtc-

haem ende Kleederen , een ontsiering was van de A^tde . Dieie

faghdatpraecachtigh, fpijtigh, ende tot kijven gene-

gen was, ende dickwils daer over vermaent zijnde, haer

met en beterden, lietfvbuytèn alleen eten, ende aen

de deur bidden op dat de gene, die door woorden met

en hadde konnen verbetert werden , door Ichaemte op

den rechten wegh zoude komen. Als fy aldus twmtigh

jaren geleeft hadde , is fv Godtfalighlick geftorven in t

iaer 408. out fes-ende-vijftigh jaren.
^ ^ t

EvsTocHivM, de dochter van P4«U een byfondei:

exempel van edelhey t, eh fuyverhey t, is haer moeder in

B«fc/e;;^m gevolght , van fcherpheyt des verflants, ende

begeerte tot de H.Schrifc feer geprefen by de out-vader

H«ro«ymf«,(uyt wiens fchriften ick oock het voorgaen-

de van de Romevnfche Joffrouwe getrocken hebbe)als

de welcke dickwils op hem begeert heeft ,
dat hy een

uyt-legginge op den propheet Efam, zoude schrijven.
^
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M ON I c A 5 een Africaenfche vrouw heeft haren ee-

nigenfoon, door veel tranen ende bidden C/jr/Zio ge-
wonnen, foo dat hy daer na noch geworden is BilTchop
van Hippo , ende was de H. oude-vader Augupnm» een
groot hcht derKercke.
Placilla dehuyfvrouw vanden keyfer Tko^oyïwf,

fiende dat haren man foo Godtvruchrigh niet en was >

als een Keyfertoeftont, heeft dickwils tegen hem ge-

» feyt : Ghy moet overdencken , wie ghy te voren ge-

5, weeft zijt, en tot wat plaetfe u Godt verheven heeft.

3, Want indien ghy fulcxaltijt gedenckt, foo en zult

> j ghy u niet geheel , van wegen de ontfangen weldaet,

9, tegen hemondanckbaerbetoonen: maer zultnahet

3, voorfchrift van de Wet Godts het rijck , dat ghy van

5, hem ontfangen hebt , wel regeren ^ ende alfoo den

t,, genen , die het u, als aen een getrouw dienacr, bevo-

j, len heeft , te recht eeren

.

Cesarea , koninginnevan P^r/?^» , is heymelick te

Cow/?4w//«o/>f/fK gekomen , alwaer fy haer dede doopen;
ende en wilde niet weder nae huys keeren , voor dat fy

haren man mede Chriften maeckte. Die komende vre-

delick met veertigh duyfent Perfianen nae fijn huyf-

vrouw 5 liet hem mede met al fijn volck doopen

.

Soo is mede in*t jaer 627. 'Edwin koning van Nort-
humberlant , door fijn huyfvrouw Ethelberga, en-

de Hermer)gildt4() oudtfte fone van Leonegild, koning der

Weft-Gotthen jdoor Jvcvndis , dochter van ^Tigf^^r^

koning van Mets , cloufs koning van Vrancrijck > door

C L O r I L D E dochter van den koning van Bourgoignt,

Cermodelll. koning van Denemercken,door Thir a,

dochter van Edelfred , koning van Engelant 3 fijn huyf-

vrouw , tot het ware geloofgebracht

.

Men zoude een gelieel bouck moeten fchrijven, in-

dien men alle de exempelen zoude willen bv- brengen

van
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DER VROUWEN. tj

van Godtvruchtige , ende wiife Vrouwen , die haer

mans door goet beleyt , ende ftantvaftigheyt tot den

waren Godtf-dienft gebracht hebben

.

G Y s E L A , fufter van den keyfer Htnrick^dtntweedeny

werdé om haer fonderlinge fchoonheyt feer gevrijt van

den koning van Hongaryen . Maer fy en wilde daer toe

niet verftaen, ten ware , dat hy nalatende de afgoderye,

gereynight werde door den doop , ende Chrifium y met

alle fijne onderdanen > aennam . Hy was daer mede te

vrede j ende liet hem met eenen nieuwen naem Suvm
doopen : ende foo werden mede het gantfche koning-

rijck Chriften in*t jaer loio. Het fchijnt , dat haren

naem mede brengt , dat fy aen den koning , als een pant

van 't geloofgeweeft is . Want Giifelaer betcyckent

byde Duytfchen (gelijckoock by ons) yemanti die

tot pant gefkelt wert. Het was by haer gemeen, alfoofe

meenden datter eenige Goddelicke kracht van eenig-

heyt ende onderlinge liefde by de Vrouwen was , ende

oock geloofden, dat fv dan te vafter gingê, eenige edele

JofFrouwen onder de Gijfeiaers te bedingen

,

H E D vv I G I s , dochter van Lodttpijckykonin^var.

Hongaryen ende Polen, ende huyfvrouw \3v Ladifiauft

mede koning van Polen, befteden al haren tijdtohe tot

den Godtf-dienft, ottetot lefenvan Godcfalige ende

ftichtelicke boucken, ofte oock om arme ende ellendi-

ge luyden by te ftaen. Waer toe fy oock al haer groote

middelen verftreckten

.

Mieciflaitf hertogh van Polen , had op de barbarifche

manier feven Vrouwen getrouwt > ende met de felfde

inallewelluft levende, en kreegh geen kinderen. Daer

nae door raet van fommige, die hem de waerheyt,ende

reynigheyt van het Chriftelicke geloofaen-prefen, ge-

luck ende nafaten, indien hy die religye aen-nam, hem
toe-feggende>liet fijn eerfte Vrouwen gaen, ende trou-
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16 WTNEMENTHEYT
de by goet vinden van fijnen Raet Dambrovvca een

Chriliene, dochttr vzn BoUflam , den eerften hertogh

van Bohemen,in*tiaer965. Doordewelckehy bekeeit

zijndejfijn begeeren verkreegh>boude ende begaefde in

vcrfcheyde phetfchen negen kercken

,

Onder den kevfer Mauritim deden de Lombaerden

veel fchade aen de Kercke. Maer de paus Gregorm heeft

door Theodelinda, huyfvrouw wzr\ AgtlulfiH y ko-

ning van de Lombaerden , een feer Godtfalige prin9efle

»

roet bidden eude brieven ten laetfté vrede voor de Kerc-

ke verkregen , ende niet alleen met verbont aen vveder

zijden de felligheyt van de Lombaerden geftuyt > maer

oock den koning > van een afgoden-dieuaer > tot hec

Chriften geloove bekeert

.

Margariet van Engelant getrouwt aen Malcolmm

de lil. koning van Schotl3nr,heeft haer man,ende d'on-

derdanéjwonderbaerlick tot de Godtfaligheyt ontaekê.

Maria,de overgrootemoeder van Hewr/c/;^e VWI.
koning van Engelanc » vergaderde al wat fy konde , dat

vrome ende geleerde luyden zouden opgequeeckt wer-

den > om Godes woort het volck te verkondigen.

Onder haer andere deughden, wert infonderheyt feer

geprefen de Godtfaligheyt vjoIsabella, koninginnc

van Cajlilyen . Dewelcké , gelijck Lipfutt fchrijft , door

geen belet» ofce verroaeck van haren Godtfdientt en

konde af^^etrocken werden;las alle daegh haer getijden,

eerden de priefters , vereerden de kercken . Ende fulcx

dickwils roet het werck van haer eygen handen , dewijl

fy felver met de naelde ftack > borducrde i ende tapijt-

werck weefde , ofte fulcx door haer Staet-Joffrouwen

dededoen.
i

Defe haer Grootevaders Grootemoeder gelijck in

verftant,wij{heyt, endekloeckmoedigheyt (waervan

hier voor gefproken is
)
gelijck geweeft is Isabella

Cla-

/;:,v.

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

30G28



DER VROUW hN 27

;Clara Evgbnia, foo is fvoock haer gevolght in

iroom ende Godifaligh leven. Heeft vei fcheyde kloo-

. jers i ende kercken gebouwt . Oude ende nieuwe or-

ideren vanbuytenin Nederlant doen komé, ende felver»

na de doot van haren nïan,die van SXlara aengenomen.

Lnde alfoo Godtvruchtigh in haer religve geleeft heb-

bende, is den i . Decemb. 1 6 3 3. in den Heere oniflapen.

Miraus fchrijft, datfv onder andere wercken van

: Godtfaligheyt , alle dagen drie uren tot bidden beftede,

• een 's morgens als fy opftont i het twreede nae den riiid-

: dagh, het derde S nachts na de gcnneene fake (dat dick-

i wils tot over den middernacht duerden) beftiert w aren,

lek zoude wel derven voorfeggenjdat de nakomelingen

haren naem haeft fien zullen in een ander bbdt > al was

het oock , dat defe H. Vader dat over hem liet gaen

.

Vanhaergeflachtis geweeft Maria van Pomgaelf

dochter van den pnn^^c iidtvard , foon van den koning

EmanueldtwdckQ behalve haer geleertheyt in'cGriecx,

Latijn, Philofophye, Mathematijcken ; was wonder

ervaren in de heylige fchrift ; van leven gantfch vroom»

ende godtfaligh . Met defe deughden trouden fy hier te

lande dé Prin9e van P4m<i,gelijck hier voor verhaelt is.

SovHiA van Rynegge , dochter des Palf-grave op

denRhijn, ende huyfvrouw van Dirickdtn 6. Gravc

van Hollant , leyde na fijn doot, gevallen in't jaer 1157.

een feer ftichrelick i ende godtfaligh leven met vaften

,

bidden , ende aelmoeflen te geven . Heeft tot S.lacob

in G4//cMeen bedevaert gedaen , alwaer fy in handen van

de roovers vallende , de felfde foo werden vervaert , dat

fy haer al kermende om genade baden , gelijck Beka,c^'

nonick van Utrecht verhaelt. Als fy voorde derde-

roael , om het graf des Heeren te befoucken , gereyft

was nae lerufaUm , is aldaer nae het heraelfche hrufaUm

op -gevaren in't jaer X 1 76.
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2S WTNE M ENTH E YT
Jck hadde byna vergeten de Unt-gravinne El i s a b e

van Thvringen dewelcke» gelijck EM/wttjfchrijft

haer felvenfoo verdeelt hadde aen haren maniende aen

Chriftus 5 aen 't hof, cnde aen de religye , dat fy niet alleen

door de ydelhcyt van 't hofniet befmet geworden en is

:

maeroock vele door haer exempel toe deGodtfalig-
heyt ontfteken heeft

.

Metdefe vergelijckent de prcfident^ie Thou Elisa-
B E T van OosTENRYCK, dochter van den vromen key-

fer Maximiliaende i. ende weduwe van Careldel'K. ko-

ning van Vrancrijck j een vrouw van ware vromigheyt >

godtfaligheyt » ende heyligheyt : ende daerom en kon-
de fy noyc verftaen om met Philips de H. koning van

Spaengjen in tweeden houwelick te treden. Van
haer groot inkomen , datfe in Vrancrijck trock i liet fy

het derdepaert den armen geven , ende hefteden voorts

al haer leven in Godcfalige wercken

.

Ende al fchijné de Vrouwen teer ende kleynhertigh»

foo zijnder ontallicke geweeft (waer van de Martelaers-

boucken ende de Kerckelicke hiftoryé vol zijn) die haer

liever door de fchrickeiickfte doot hebben laten om-
brengen I als dat fy van den waren Godtf-dienft in het

minfte wilden afwijcken

.

Het 1 1 I. Capittel

.

1 . Dat de Liefde des Vaderlants een yegelick^aengehortn is .

2. Dat de Vroutvtnvan alle Landen om 't felve tegen devyan-

dentebefchermen» haer alt ijdt feer vromelick^ getiueten heb-

ben .

POftcoelum ,patriamlexeftcoluiflreparentem

,

Hac animam , atque illo corpora dante tenes

.

Afpicefanguineam Betula^ matrona machseram

Stringit > & occifo principe caftra fugat

.

Tem-

«

i

i
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DER VROUWEN.
iTemperat immanem generofior Efter Amanum •

,J Totaque quod nefcit Patria , fola facit

.

^Implent Aulonios collata monilia cenfus

,

|É Dum Laciae cultus proftituere nurus

.

TPugnavere fuis Libycae , pro reftc , capillis >

j Et galeas feftis fuppofiiêre co mis ^
Prodidit horrendos CatilinaeFulvia motus

;

Non hoctu , Tulli , Foemina filUtopus

.

ÉUna Latinorum muiier Romana furentum

,

Urbis jam capto limine , probra luit

.

Pyrrhum Argivarum ftravit manus . Hx fua Craiis

Libcra calcato coUa dedere jugo

.

^•T Curantiqualoquor«:nobis majora Batavis
"'\ Fceminavirtutis datdocumentafu».

I

XJna Philippaeam niercatrix nupta tyrannin

Fregit , & huic prima eft ars violata manu

.

Vidifti , Trajefta , fuis ubi prodica cunis

Vagiit . O lymphis , Lympia , digna meis

>

Quo verfu te clara , canam < ftupuifle poêtam

Hic decet , & tardos conticuiiTe mares

.

HEt lieve Vaderlant , daer in wy T^tjngeboren ,

By mannen menighmael bevochten , af-gefworen

En onder 'tjock^gejielt , nae dat defahngaen ,

Ij dickmaelsby de Vrouw al beter voor-gefïaen •

'T/V omgeen Vaderlant , maerfteghs om eyge baten

Dat vele krijgengaen , en onfen vyant haten .

Diefueht is maer tefien > wanneer het qualick^gatt

,

En als het gantfthgebiedt in duyfent vreefenfiaet .

^Is yemant goet en bloet , fyn renten , mergen-talen

En wat men hebben kan moet uytten bram gaen halen ,

Dan ifftt licht hetfweert te grijpen in de vuyfi .

Die dat niet doen enfou moejl weftn onbefuyfi

»

Dat is maer eyge min . Maer :{iel en lijf te wagen ,

En Ugem mm hinbefit vrjwilUgh of u dragen

Tm
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30 WTNEMENTHEYT
Vaderlants

WametY *t wen overheert , te vallen in het fant»

Dat is de deught die hier de Vrouwen ons hetuygen ,

Ew die ttyy maer aüeenujt hare hordenfuygen .

'Th traer , den oorlogh wertgedreven door de mans ,

Enfelden ijfer vrouw verschenen aen den dans .

Js/laer 't n waerac^gh oock^, als mansgeen raet en wijlen

En niet en deden alsgeheele dagen twiften ,

Dat Vrouwen mentgmael haer heboen op gedaen ,

En dat door haer beleyt de Landen blevenfiaen «

Godtfegen* onfen krijgh , en late maer de mannen

Ven Spaengjaert 'tjfttfe hen , en uyten velde bannen ,

En houwen vrede t'huys . IVant als de Vrouwe vecht »

Hoewel defakengaen ,fyfiaen dan hijfierflecht .

(» ) -D Ewijl , gelijck feer wel van Plato ende Cicero gefeyt P

is,dat wy niet alleen voor ons felvé geboren en zijn, -(

maer dat een deel van onfen oorfpronck het Vadcrlandr, \

een deel onfe Ouders toekomt: indien daer verfchil viel,

voor wie dat wy meerder behoorden te doen , foo raoft

boven alles gaen het Vaderlandt , ende de Ouders * aen

welckers grootfte weldaden wy verplicht zijn. Het Va-

derlandt vermacckt ons boven alle ding , ende dat foo (

kracluigh, dat de wijfe K/x/T" » als hykonde blijven by >

de Godinnen , die hem oockfelvc onfterffelick wilden i

maken, even-wel na fijn I^^4C4 verlangde, hoe- wel het :

een woeft ende klipachtigh lant was . Hier op flaen de :

verffen van Ovidiut , aldus by den hoogh-geleerdé D.I4- •

€obu< LyditH wat ruymer vertaelt

:

ylyffi

s

, wijfen geeft , had weynighƒms gelijcken

,

Maerjchoon hy had door-reyfi niet weynigh{choone BJjcktn,

Hy vont noch boven-al een goet enfoet gemack,

Infyne Vader-ftadt , en byfyn oude dack.

Hy haddefyn vermaecl^, hy haddefyngenuehte ,

OocJ{yanfyn kjippigh lant , cn Uhacas gekuchte
Den
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Dtn roo(l{ alletn tefirn op-kjimmm uyt defchou

,

Hm dotht dat hy daer voorgeen Kpntyigh fvefen wou «

Hoe !{an het Vader-landt de gantfchefinnen trtcken ,

E« door eenfoettn dipangh het hert aeu hem verpecken l

Het Uyt , ick,weet niet hot , ons in het hooft en maelt «

Hy vintgeen Vader-landt , die elders henen dwaelt

.

Wy zullen alhier van de Liefde tot het Vaderlandt

»

ende in'c volgende capictel van de Liefde cot dc Ouders

fpreken

.

1. Het Vaderlandt noemen wy met Cicero y daerwy
geboren zijn > ende daer wy ons borger-rechc hebben

:

voor welckers welvaert wy alles behooren op te fetten y

jae ons leven fclve te laten. 'T welck wy lefen met geen

minder vromigheyt van dc Vrouwen > als van de Mans

f
gedaen te zijn . Want haer Vaderlant van den vyant be-

i ftormt zijnde > hebben fv kloeckmoedelick befchermt

;

ende het felve door de tyranncn overvallen zijnde, mee
raet > middelen, ende de hant in vryigheyt geftelt, Daer-

om en is't niet vremt » dat die van Creta , *t gene de ander
' Griecken > Romeynen , &c. ende wy > Vaderlant feg-

gen> genoemt hebben fA,ctl^tSfjv , dat is» Moeder-lant,

Welisgefeyt van Clement van Alexandrveny geliick het

een Man fraey ende eerlick is voor de dcught i voor de

vryheyt 9 ende voor fijn felven te fterven 1 foo is 't oodc
voor een Vrouw : alfoo fulcx niet cygen en is aen dc na-

ture der mannen » maer der vromen

.

J V D I TH 5 de weduwe van Bethulyen , om haer Vader-

lant van de belcgeringe te verloflTen , ftelden eerende le-

ven in gevaer ; efi beyde behoudende 1 bracht her hooft

van Holophernes uyt het leger der vyanden , ende dede de

felvige daer door op-breken

.

Es TH IR., heeft Ifrael van de tyrannye en wreetheyt

bevrijf.een vrouw alleen heeft door vaften de gewapen-

de mannen tegen-geftaen, dentvran verfacht, Haman
den
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ja WTNEMENTHEYT
den roer-vinck aen een gaigh geholpen , ende het volck

Godcs vcquickt > ende op de been gebracht

.

Na dat dc lladc Veij, daer Komen veel afgeleden had-

de > overwonnen was» als men tot de thiendc» die de

velt-overfte Camillas belooft hadde , geut te Delphos m
den tempel van ylpollo fenden mofle> ende daer van niet

vooi de hant en was ; de Romeynfche Joffrouw-en, daer

over vergaderende > hebben uyt fonderlinge liefde tot

haer Vaderlant , al baer gout> ende kleynody en daer toe

gegeven . Defe faeck was den Raet feeraengenaem >

cTidc mcnfevt , dat haer dacrom die eer gedaen is , datfe

altijt met de koets mochten rijden» ende na de kerck en-

de fpelen haer in een rotbaer laten dragen

.

Seer vermaert is de famen-rottinge , die Catilina, een

edelRomeyn, hadde aen-geftelt tegen de regeringe.

Daer onder was mede eenen QJCurius , die al lang goede

kenniflfe hadde raet een edele JofFrouw Fvl vi a . Maer

als hy by de felvige > om datter niet veel ten beften en

was, niet feer onthaelt en werde : foo heeft hy fchierlick

op- gegeven > haer goude bergen belovende » ende hem
veel grootfer gedragen,als hy oyt te voren gewent was.

Dan Fulvia , merckende, uyt de moedigheyt van C«Ww,

het gevaer van de gemeene fake» en wilde fulcx niet ver-

h<^Jen houden, maer gafhet, verfwijgende haren aen-

brenger , vele te kennen . Het welck de genegentheyc

der gemeente ontftack, om het borgemeefterfchap te

brengen op A4. TuUius Cicero. Want te voren was den

meerten adel met nijt beladen, meenende dat dien ftaec

alsontreynight zoude werden > indien hem een nieu-

weling
,

'al was *t een fraeyman» quam te bekleedcn*

Maer als het gevaer voor de deur ftont , foo hebben nijc

ende hoovaerdve achter geftaen. Derhalven ishymec

C. v^w/o«/«iborgemeefter verkoren»ende heeft door FuU

xU ende daer na oock door Cumh al de aenflagen van de

fa-
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famen-rotters verftaen , ende overvallen . Soo dat Ro-
men aen Fulvia hacr behoudenis , die in*c meefte gevaer
ftont , fchuluigh was, ende aen defelfde C/arooockde
eer,van dat hy fijn vaderlant behouden luódcycn 'twelck
gelijck hy plagh tcroemen,onder hem geluckchck her-
boren was

.

Als de Latijnen tegen deRomeynen flrijdende, de
overhant hadden, begeerden fy van de felvigeeen feker
getal van Maeghden. Cp welcken fchandelicken evfch,
alfoo de Romeynen feer verlegen waren, door de machc
van de Latijnen , wat fy voor antwoort zouden geven

:

een Roomfche dochter,metnamê TvTOLA,vermaen-
den den Raedt, dat fy al de fraeyfte dienft- me> (Tens, en-
de flavinnen wel op-geproncktnae de Latijnen zouden
fenden , die doen niet verre van de ftadt en lagen . Dac
ftont den Raedt wel aen , ende werde oock foo gedaen

,

De nacht aenkomende , ende de krijghf-luyden in flaep
gewieght zijnde, klam Tutola op een hoogen bpom,en-
de hiel een brandende fackel na de ftadt toe (gelijck fy te
voren de Raetfheeren gefeyt hadde) eiide terftont qua-
men de Romeynfche knechien,dieal ree ftonden,tegen
de flapende Latijnen,waer van fy een groot deel verflim-
gen, ende foo kregen fy de meyflens wederom . Ter
gedachtenifTe van defe daet hebbé de Romeynen eenen
fecft-dagh in-geftelt , diefe Meyfens-kermis noemden .

De Vrouwen van Carthagoy ende Thafus, als haer Va-
derlant beftormt werde , ende daer geen voorraet en
was van touwen, om het krijghf-gereêtfchap te verpor-
ren , hebben daer toe al haer hair ( waer in nochtans de
Poëten een groot deel van de fchoonheyt ftelié) afdoen
fcheren ,.ende dat tot koorden gebrevt.

Als de Selumimrs van Hannibal.vch'over^e der Cartha-

gimfars Rerckbdeg&ft wierden, foo quamcn de Vrou-
wen op de vvallen,ende brachten aen, pijlen, fteen,fpijs,

K k en.
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endc alles wat noodigh was , geftadigh de Mans verm a-

nende, niet te lijden, dat de vyant yet naderde . Ende

als even-wel deftadc in-genomen werde, foo en lieten d

de Vrouwen niet de vyandé uyt de venfters met fteenen fl

te werpen i waer door vele doot bleven

.

Pyrrhus , koning van Epirusy als hy in't lant van jirgos

cenen tocht zoude doen, vanfommige lantfaten gero-

pen zijnde , ende raet Gjn volck al in de ftadt gekomen

was , foo hebben de Vrouwen foo dapper van het dack

der huyfen geworpen , dat fy de felvige te rug dreven >

foo dat oock PyrrhusAc vroomfte van al de Vcltheeren,

met een pan op fijn hooft doot geworpé werde. Waer-

omfy grooteeer by aldeGriecken behaelden, alsdac

foo dapperen helt niet door mans , maer door de Vrou-

wen omgekomen was

.

Daer leefde te Cumm X en o c r i x a , een dochter >

wiens vader in ballingfchap gejaeght was. Defe hiel

^riftodemus, tyran van dieplaetfche , op haerfeer ver-

liefc zijnde, by hem, niet door bepraten, ofte bewegen:

maer meenende , dat fy wel tevreden zoude zijn, roet

foo een heer te leven , ende van de borgers ge-eertte

werden. Dan Xenocrita gaf hier weynigh om, maer nam

qualick, dat fy fonder eenige beloften,ofte houwelick-

fche voorwaerden , een man bywoonde , ende daer-en-

boven en weeckfe niemant van üe gene , die den Tyran

hateden, in't verlangen nae de vryheyt van't Vaderlant.

Het gebeurde op defe tijdt , dat j^rifiodmuSy een ftuck

lant met een wijdt water liet omgraven; niec om dat hec

noodigh, ofte dienftigh was, maer alleen om de borgers

te quellen , ende door veel arbeyt mat te maken . Wanc

een yegelick was een fekere maet van opgeworpen aer-

de toegeleydt. Sekere Joffrouw fiende j^rifiodemus aen-

komen, ging ter zijden af, ende deckten haet hooft met

een fluver . hy voor-by zijnde , als de jongmans al lac-

^ cheo-
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chende ende boertende vraeghdeni Om wat reden fy al-

leen befchaemt was voor Artfiodemusy daer fulcx haer

van andere niet en gebeurde ^ gaf de rechte antwoort>
Om dat ^rijiodemus alleen onder die van Cumen een man is

.

Welcke woorden alfoo fy haer allegader raecktcn , foo
werden de vroomfte oock door de fchaemte geprickelc

tot liefde > om de vryheyt van haer Vaderlant wederom
te krijgen . Ende Xenocrita felfs fulcx verftaen hebben-
de ) feyde : Dat fy mede voor haer vader, indien hy we-
derom in Gjn Vaderlandt mochte keeren, hever hadde
aerde te dragé,als in fulcke grootfheyt ende weelde met
xAriJlodemus te leven . Hier door is groote moet gege-
ven aen de gene > die onder het beleyt van Timotelb
tegen jiriftodemus een faroen-rotting gemaeckt hadden,

ende als Xenocrita acn haerluydé vryen ingang gemaeckt
hadde > foo hebben fy lichtelick den ongewapenden en-

de onbewaerden Arijiodemus omgebracht. Op defe ma-
niereis deftadtCwwew, door de vromighcyt van twee
Vrouwen, tothaer vorige vryheyt gekomen ; deeenc
het werck felve bedacht , ende daer toe andere opge-
maeckt \ de andere om 't felfde uyt te voeren , de baen

geopent hebbende . Als hierom groote eer , ende vele

gaven aen Xenocrita opgedragen wierden, foo heeft fy »

alles wevgerende,alleen verfocht,dat fy het lichaem van
yirijlodemus mochte eerlick doen begrave. Het welck fy

niet alleen van de borgers verkregë heeft : maer hebben
haer oock gemaeckt Priefterfle van de godinne Ceres,

meenende dat die eere de Godinne niet minder aenge-

naem , als voor Xenocrita eerlick zoude wefen

.

Als oorloge luffchende Naxyers ende Milefyers ont-

ftaen was , foo hgh op feker fterckte recht over de ftadc

van de Naxyers een ovcrftc , met namen Diognetus , die

veelfchadedede , ende verfcheyde JofFrouyven gevan-

gen voerde . Onder defe was cene Polycrita» waer

K k X op
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op hy verheft zijnde , de felvige niet en hiel als een ge-

vangene I maer als fijne ey^ene vrouw . Het gebeurde,

dat in't leger van de Miléfyers eenen heyligcn dagh ge-

houden werde ; alwaer als het alles met eten ende drinc-

ken in vreughde was> badt Polycrita den overften D/ogw<-

tus , dat fy haer broeder van de taert mochte fenden. en-

de als hv dat geerne toeftont , foo ftackfe eé loo plaetjen

in de taert , met bevel aen de gene , diefe bracht > dat hy

boodtfchappen zoude>de broeders defelve allee te eten.

Sy luyden, nae dat fy het plaetjen gevonden hadden>en-

de gelefen *c gene van Polycrita gefchreven was (fy ver-

maenden haer , dat fy 's nachts op den vyant zouden aen

komen , als leggende door de dronckenfchap van den

feeft-dagh fonder forgh) gaven 't de overft eri van de

Naxyers te kennen , ende beweeghden de felvige > om
met haer op den tocht te gaen. Het kafteel alfoo van de

Naxvers ingenomen,ende vele van de vyanden doot ge-

flagen zijnde , foo heeft Polycrita, door voorbidden van

de borgeren, verkregen de behoudenis van Diognetus .

JVlaer fy felve,dc borgers haer aen de poort ontmoeten-

de met groote blydfchap , haer prijfende , ende kranflen

toe- brengende > door overgroote blydfchap > van haer

felven gaende, viel in de poort harftigh doot , ende is al-

daer begraven, ende de plaets genoemt het Nijdt-graft:

als of Po/ycm4 door defortuyn betoovertzijndei daer-

om de behoorlicke eere niet en hadde konnë genieten .

Telesilla een poëcerffe vznArgos, uyt wekken

naem hier voor mede van haer gefproken is,als Cleomenes

de koning van LA(edemonyen,dQ befte van haer lantf luy-

den feer befchadight hadde , ende nu met fijn leger nae

de ftadt toe trock, heeft terftont al 't gene wapenen dra-

gen konde op de veftengeftelt, geweer uytdehuyfen

ende kercken gehaelt, ende daer mede de Vrouwen ge-

wapent hebbende, de felvige op de wacht gefet, daer fy

wel

i
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wel wift)dat de Lacedemonyers aan zouden komen. Maer
die» fulcx verftaende.op dat ry>by aldien fy de Vrouwen
flougen » geen hatelicke overwinninge en zouden heb-
ben ; ende by aldien fy felve ovei wonnen wierden, niet

fchandelicken zouden vertrecken > hebben al hacr oor-

loghf-gewelt daer van daen gewent. Derhalven ifler by
by die van Argos Tdefilla, over de verloflinge van'c Va-
derlant» voorden tennpel Min Venus, eenen pyJaer op-
gerecht» fydaeropftaende» ende eenen ftorm-hoet in

de hant houdende > gelijck of fy die even op haer hooft
zoude fetten

.

De Vrouw van dê vorft Epammondoi werde verfochc
door Phihiades, die Cadmia in bew aren hadde . Sy open-
baerde fulcx aen haer man , Epaminonddi geboodt haer
regens Pbebiades te veynfcn , ende hem nacht te ftellen

,

als offy oock voor fijn vriendé eenige Vrouwen zoude
mede brengen . Dit foo beftelt zijnde > quamen fy» en-
de maeckten haer met Phebiades, ende de fijne» foo vro-
lick» dat die allegader vry wat befchoncken waren;ende
verfochten doen > datfe een wev'nigh mochten uytgaen
nae een Nacht-ofFerhande, belovende terftont weder-
om re komen . De ander dat toe-latende » belaften de
wacht , haer wederom door te laten . S v gingen uy t

.

Maer daer ftonden ongebaerde jongmans buyten de
poorten wachten, die verwiflelende van kleederen, en-
de maer een van de Vrouwen mede nemende , die voor
gaen zoude, ende met de wacht fpreken, zijn foo in ge-
gaen , ende hebben Phnbiades, ende al de gene , die by
hem waren , verflagen

.

Aretaphila van Cyremn, leefde ten tijde dat de
Romeynen met den koning Mithridatts oorlogh voer-
den» was een JofFrouw van fonderlinge fchoonheyt»
groot van verftant, ende niet onwetende van de regerin-

ge. De geraeene ellendigheden des Vaderiants hebben

K k 3 hacr
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58 WTNEMENTHEYT
haer vermaerc gemaeckt. Wanc Nicoerates^ Cyrenen

door tyrannye overvallé hebbende, bracht veleborgers

om hals , ende door-ftack met fijn eygen hant Menalip-

pm , den priefter van jipollo , ende nam dat priefterdom

lelveaen . Vermoorden oock Pkedimm , den man van

^retaphila , ende trouden haer tegen danck . By andere

wreede wetten voeghden hy dit noch : ftelden wachters

aen de poorten,die de dooden ( want doen begroef men

buyten de fteden) alfle uytgedragen wierden > zouden

met meiïen fteken,ende daer eenige brandende ftoffe te-

gen houden , op datter niemant van de borgers , onder

deckfel vandoot te zijn , heymelickuyt de ftadt zoude

konnen gebracht werden . xAretaphila onder- tuflchen

wasfeerverdrietighom haereygêellendigheyt (al waer

hec , dat den tyran om de liefde , waer van hy feer inge-

nomen was > haer een groot deel van fijn macht toeliet 9

ende hoe wreet hy was, hem feer goet tegen haer toon-

de ) ende beklaeghden infonderhey t het ongeluck van'c

Vaderlant, dat foo veel onheyls overquam. Den eenen

borger werden voor , den anderen nae vermoort > ende

daer en was niet , waer van men wrake konde verhopen:

dewijl de ballingen bevreeft ende fwack> hier en daer

verfpreyt waren . Derhalven Aretaphila , de hope des

Vaderlants op haer alleen nemende, maer van trouwe

helpers ontbloot zijnde> nam voor, haren man, ofte veel

liever , haer mans moorder , ende tyran des Vaderlants

van kant te helpen . Waer toe als fy haer ftclt, de ftoffe

bereyt , ende de kracht verfoeckt , foo quam al 'c werck

uyt . Calbu, de moeder van Nicocyates,cQa Vrouwe van

aerttot het dootflagen genegen , ende onverfoenhck,

oordeelde dat menie terftont alfle eerftwel gepijmghc

was , behoorden om hals te brengen . Maer Ntcocmes

bracht wat vertoeving in dé toorn, ende de liefde brack

fijn kracht; waer toe hy tot bewering by-bracht, dac
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t>4rf^<ï^fc//4daermoedigh tegen ftreedc, ende haer ont-

fchuldighde . Maer fy fiende , datfe beklipt was , ende

hcc vergif niet en konde loochenen , bekende datfe ver-

giftoe-gemaeckt hadde, dan niet doodelick . lek heb-

be I feyde fy t eenen grooten ftrijdt van groote dingen

.

Want de eere > ende macht » die ick geniete , door uwe

goede genegentheyt>die maeckt my hatigh by vele qua-

de wijfs. Voor wekkers vergifende lagen ick vreefen-

de , hebbe voorgenomen mede wat te doen , wel licht

malle ende Vrouwe dingen > maer even-wel de ftrafFe

des doots niet waerdigh . ten zy miflfchien, dat ghy, als

rechter» oordeelt) een huyfvrouw behoorden omge-

bracht te werden» om datfe meerder, dan ghy begeerde»

wilde bemint wefen. hJieocrates vont goet, Jretaphla op

defe wijfe haer onfchult makende » haer te doê pijnigen,

tenoverftaenvan de wreede C4/tM, Maer Aretaphila

ftont al die pijn foo ftantvaftigh uy t> dat CaWia felve ver-

rooeyt zijnde , tegen haren danck daer uyt fcheyde; en-

dQNicocrates hare onnoofelheyt geloovende, haer los

liet» ende groot berouw hadde van het pijnigen. Wey-
nigh tiji daer na » overwonné zijnde van de liefdC) quam

by haer » ende door alle eere en minlickheyt hare goet-

willigheytaenlockende>gebruyckté haer vorige yrient-

fchap . Maer fy, die door geenderhande pijnigen gebo-

gen en was,en liet haer door geen vrientfchap omfetten:

dan komende by een eerlicke begeerte de ftantvallig-

heyt van een lofFelick voornemen,heeft de faeck op een

ander manier by de hant genomen . Sy had een dochter

fchoon van wefen, ende nu manf- weerdigh. Defe heeft

fy gemaeckt , datfe quam by den broeder van den tyran,

Leandery omhemaen te locken, daer toe de jongman

lichtelick te brengen was . Na dat hy in*t net was,ende

dat hy door veel bidden by fijn broeder verkregen had-

de, haer te mogen trouwen: foo heeft hem ten deele de

K k 4 Vrouw,
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40 WTNEMENTHEYT
Vrouw > van haer Moeder ingefteken zijnde , opgeruyt

om deftadtin vryheycteftellen» alfoo hy onder de cy-

rannye felver niet vry cn was » ofte macht en hadde om
een vrouw te trouwen , ofte die te behouden : ten deele

de vrienden , om Jretaphila vrientfchap te doen , brach-

ten geftadigh wat quaets> ende eenigh achterdencken

tegens den broeder hem aen . Leander merckende > dat

AmaphïU, het felfde voor hadde, heeft het werck by

de hant genomen , ende door fijnen knecht > Kicocram

doen om *t leven brengen . Maer terftont maeckten hy

weynigh werck van Jretaphila , inder daet betoonende >

dat hy een broeder-moorder was>ende geen ombrenger
van een tyran : alfoo hy meteen lofch ende wreveligh

hooft alles beftierde. Aretaphila bleefeven- wel by hera

in haer vorige eerjdewijlfe hem niet tegen en ftontjofte

openbaerlick en beftrafcen . Maer fy beftack haer faken

in ftilligheyt. Eerft berockenden fy hem ecnen oorlogh

uyt Affijcken,lockende een van die prin9en, jinabusom
in\ lant te trecken , ende de ftadt vyanilick te genaken .

Daer nae heeft fy de vrienden > ende overften by haren

fwager befchuldight t als offe tot den oorlogh niet

graeyigh genoegh en warenimaer liever peys ende rufte

fochten. Ende voeghden daeroock by , dat üjn faken

fulcx wel vcreyfchten , indien hveene vafte regeringe

over de borgers wilde hebben. Beloofden medejdat fy

vrede zoude maken, ende uinabw by hera te brengen,

om in alles te famen te verdrageni indien hy dat begeer-

de , eer datter eenigh ongeneeflick quaet uyt dien oor-

logh ontftont . Als Leander dit alles op haer verfochte

,

foo heeft fy eerft met Anabus gefproken, ende>door be-

loften van veel gelts ende gefchencken, verkregen , dat

hy beloofde > als Leander by hem quam, hy den felvigen

in verfekeringe zoude nemen . Maer Leander began al

wat fwarigheyt te maken-, e/en-wel door fchaemte vaa

Are-
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^retaf>hilay dieaennam hetgefpreck by te wefen , be-

weeght zijnde> ging fonder wapenen, ofte gevolgh u> t;

dan wat nader komende , ende j^nahus in*t geficht krij-

gende » began achterwaert te deynfen , ende te fcggen 9

dat hv fijn lijf- wacht wilde verbeyden. Sijn fchoon-

moederdaer-en-tegen en liet niet af, hem te vermanen>

ende te berifpen; ende als hy even fteegh bleef, met den

arm voor te trecken,ende foo dé Barbaer over te geven,

Leander werde terftont van de Africanen vaft gehoudé

,

gebonden, ende bewaert, tot dat de vrienden van yireta-

f/;//d,benefFens
de andere borgers.het beloofde geit be-

taelden . Want feer vele van de felvige quamen op defc

boodifchap loopen nae de plaets van 't gefpreck , ende

Cende Aretaphila , en konden haer qualick onthouden

,

dat fy de handen niet aen den tyran Leander en Aougen

.

Dit is de eerfte vrucht van haer vrvheyt geweeft, dat de

borgers haer,van blydfchap fchreyende,met de grootfte

eere be^roeteden , ende als een beeldt van cenigh Godc

omhelfden. Soo dat d'een op d'ander komende, fy

naulicx in den avont t Leander wederom bekomen heb-

bende, indeftadtgekeertzijn. Dost) j^retabhilahoo-

gen lofende prijs gevende , hebben fy Calbia levendigh

verbrant , ende Leander in een fack gefteken , ende in de

zee gefmeten . Begeerden vorder van Aretaphila, dat fy

haer vougen zoude by de voornaemfte,om de Kepublijck^

te regeren . Maer fy,'gelijck offe een verfcheyden fpel,

eii iiyt veel deelen beftaende op het ronneel uvtgefpeelc

hadde tot het geven van de krans , foo drae alfle (agh

»

dat de ftadc in vryheyt was, heeftfe haer begeven in haer

kamer > ende alle regeringe van haren hals fchuyvende y

het overige van haer leven met haer vrienden ende ma-

gen in ftillighey t over gebracht . Tot vaft merck-teec-

ken , dat fy niet door eer- fucht , noch gierighey t : maer

uvt oprechte liefde des Vaderlants > het felve , met on-

K k 5
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dergang van de tyrannen , in vryheyt geftelt heefc

Als de Etokrs langen tijt met de Acarnamrs oorloge
gevoert hadden > ende ten laetften door verraderye in de
ttadt gekomen waren i foo vochten de mans in een on-

voorfien gevaer feer kloeckmoedigh. De Vrouwen op
de daken khramende » wierpen foo fel met fteenen ende

regels I datfe veel vyanden ombrachten. Maeralsde
Mans aen 't wijeken waren, ende den moet verloren ga-

ven » foo hebben fy de felvige j foo met vermanen > foo

met verwijten , fomtijts oock met bidden wederom aen

de man gebracht. Maer als fy wederom vromelick vech-

tende gevangen wierden > foo hingen de Vrouwen foo

vaft aen de lichamé van haer Mansi Ouders, ofte Broe-

ders , dat de Vyanden , haer in de orahelfinge vaft han-

gende, niet afen kondé treckë,ende alfoo met de Mans
moften dootfmijten

.

De koning Ptolomm voerde krijgh tegen die van Cy-

renm. Defe hadden het in den flagh te quaet. Waerop
de Vrouwen de wallen verfterckten » grachten maeck-
ten, wapenen aenbrachten , voordegequetftenforgh-

den, ende alles foo wel beftelden> dat fy den vyant buy-

ten hielden

.

Maerwy hebben al genoegh uyt de oude Griecfche

ende Latijnfche hiftoryen. Laet ons nu verhalen eenige

exempelen , die onfen tijt wat nader zijn, van Vrouwen,
die een fondeiiinge vromigheyt getoont hebben j om
haer Vaderlant te befchermen

.

In't jaer 1561. quamé de Turcken met groote macht
de ftadt j^grta in Hongarym belegeren , daer fy groot ge-

welt op deden . Ende als den ovcrfte Machomet de fel-

vige door een trompetter dede op- eyflchen , foo en ga-

ven de borgers hem anders geen antwoort,als met teyc-

kenen , ende ftellende een baer op deborftwering van

de wal } toonden liever het graft te kiefen, als in Turck-
fche
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fche flavernye te leven . Hier op wcrde veertigh dagen

geftadish de ftadc berchoten,ende daer door het boven-

fte van de wal cnde torens omgeworpen . Die va" oin-

nen daer door niet verfaeght zijnde, met de wacht dicK-

w ilsteververfchen, ende van binnen een diepe gracht

op. werpende» ftelden haer kloeckelick tot tegen- weer.

Ende als de vyant op eene dagh met alle fijn macht drie

ftormendede, foo ishydriemael af-geflagen, latende

ontrent acht duyfentTurcken op de plaetfch. Derhalve

Machomet Cicndc, dat de belegerde gantfch ftantvaftigh

waren, eeboot dat men de ftadt van alle kanten met lec-

ren beklimmende beftormen zoude.Het gewelt des vy-

ants verdubbelende, fcheen oock de vromigheyt van de

befchermers verdubbelt ; ende in dat alderwreettte ge-

vecht muyté infonderhey t uy t de kloeckhey t der Vrou-

wen,van de welcke een onder andere, die benevens haer

moeder, cnde man vocht, als haer man bleef , van de

moeder vermaent werde , dat fy het doode lichacm

wech- nemen zoude , ende begraven . Neen ,
moeder

,

fevde fy, Godt en wille dat niet gehengen, dat mijn man

ongewroken zoude begravé werden ; defe tijt vercyfchc

gevecht, eeenuyt-vaert: ende opnemende des overle-

denen fabel , ende fchilt , viel midden onder de vyanden

ende en hiel niet op van vechten, voor dat ly dne 1 urc-

kcn, die op de wallen klommen.met haer eygen handen

verHagen, ende alfoo haer gemoet,van wraeck branden-

de , voldaen hadde , daer nae namfe haer mans lichaem

op , ende drough het in haer fchoot nae de kerck ,
al-

waer fy het eerück dede begraven . Ais in de fclve be-

leseringe een voorname JofFrouw een feer groote licen

op haer hoofc dragende nae de afgefchoten wal toe liep,

werde met een kogel het hooft atgefchoten ,
foo dat de

fteen ter aerde viel, den wekken terftont de dochter,die

de moeder volghde , geen tijt gevende aen kermen ohe
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fchreyen , op haer hooft nam , ende gelijck fy noch van
haer moeders bloedt leekten , den felve worp onder de
gene, die *t alderdighft de walopquamen, daermede
twee verplettende.ende vele daer- en- boven querfende.
Waer door overwinfter zijnde , ende d'andere met haer
exempel om vromelick te ftrijden vermanende, heefc
den haren fulcken moer gemaeckt , datfy uyt-vallende
de vyanden verjougen ,eiidetwee ftucken vernagelden.
Het gebeurde oock, terwijl de andere Vrouwen op de
veft ftonden om den vyant te keerê , dat een van de felve
met een grove kogel door het hooft gefchoten werde

,

foo dat de herffenen in't aenficht van d'andere fprongen,
het wcick geen verflagentheyt veroorfaeckte, maer mee
te meerder moer her gevecht herftelde, ende veel van de
Turcken dede ombrengé. AI 't welck gefchiedende in'c

geficht van den vyant , Machomet vervaert door de ftant-

vaftigheyt der Ghriftenerv verloor den moet, ende brack
fijn leger op. Ende alfoo is de Stadt, infonderheyt door
der Vrouwen vromigheyt van een fware belegeringe
verloft. Thuan.^.

Als het leger van de Turcken nae Cur:{olis trock , foo
heeft de Gouverneur van't evlant,het felve terftont ver-

laten , 'T welck fijn , ende der mannen , die met hem
vloden, fchelmftuck grooter is gemaeckr , door de vro-
mighevt van de Vrouwen , die door het belevt van An-
toniiis l{pfideiUi biffchop van de plaets, met de wapenen,
dewelcke de vluchtende daer gelaten hadden,gewapenc
zijnde» op de wallen klommen , ende vertoonden daer

in't ronde een groote menighte van krijghf-knechten

,

tot befcherminge van de ftadt gereet ftaende, waer door
fy de vyanden alle hope van overwinninge benamen,
foo dat fy,fonder yet meerder aen te vangen,haren wegh
elders namen.

Diergelijcke is mede in Italycn gebeurt , M a r c ra
Bron-
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B R. ON c H I A , fiende dat haren man, uyt fchrick van een

acnkomendeleger,de vlucht nam, foo heeft fy terftont

fi)ne wapenen aen getrocken , totbcfcherminge vande

ftadt Pifa , (alwaer fy woonde) cnde daer mede met een

groote kloeckraoedigheyt na de wallen geloopen,oock

foo vroom haer tegens den vyant gequeten , dat fy van't

aenftaende quaet haer Vaderlant heeft bcvrijt

.

Bajamomelheupolo , een Venetiaen, vanedel» cnde

doorluchtighgeflacht,maereen wreet en vyantlick ge-

moet tot fijn Vaderlant dragende» hadde, gelijckeen

andere Catilina , met eenige , die hy aen fijn koorde

kreegh,de geroeene fake van Venetyen in't grootfte ge-

vaer gebracht. Als defe verraders voor hadden den Her-

toge met al den Raet.ende den meefté adel om te bren-

gen , ende daerom in wapenen by de bi ug Rjvalto , tn(\z

op de plaets van S.Marco vergade rt waien,vonden fv te-

gen- weer van de edelen, ende borgers,foo datfe na lang

vechteni verjaeght wierden, ende de vromeiover welc-

ke 't gebiet was by I\4arco Giupmani (uvt wiens door-

luchtigh huys is den tegenwoordi^en Ambafladeur van

Venetyen in den Hage, Girolamo Cittjïinianuten cjeleerc

ende verftandigh heer ) de overhant behielen. Bajamonte

ondertuflchen in defe verflagentheyr, als hy fagh dat het

voor de fijne foo qualickuytviel, begafhem benefFens

eenige gewapende jonge luyden in de Koopmanf-ftraeti

met groot getier^ waer op een Vrouw, met namen

JvsTiNA, aende venfterquam I witip van boven mee

een molenfteentgen,opden ftorrahoer van een vaendra-

ger, die in glinfterende wapenen boven d'andereuvt-

ftack , waer door hy half doot van'c paert viel, ende van

de volgende terftont voort geholpen werde . Hier door

giï hQi Bajamonte met de fijnen op de vlucht, waer van

vele doot gcflagen , ende gevangen wierden . Daer op

quam VgoUno Ciufiinum van Cbioggia , daer hy overfte

van
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van was , met veel voick fijn V^aderlandr te hulp ; wacr
door de famen-rotters , die noch overigh waren 9 ver-

fchrickt zijnde I haerniette weer en ftclden : maer be-

dongen, dat fy onbefchadighc allegader uytdc ftadtin

balhiJgfchap zouden vertrecken

.

Als de ftadt Siena van de Spaengjaerts hart belegert

was> foo hebben drie JofFrouwen drie vaendels opge-

rechtiende drie duyfent Vrouws- perfonen opgemaeckt
om gemeene wercken te bevorderen» ende aerde aen te

brengen ; waer fy haer foo gedienftigh in toonden » dat

kik oock de geeftelicke raaeghden quamen helpen

.

Van de drie Heldinnen , die de witte vaen hadde , was

LiviA Favsta , de andere die de roode 9 Favsta
PiccoLOMiNijde derde was uy t het geflacht van For-

tegutrra , ende droegh een blauw vendel . Thuan. i z.

Het gene de Spaengjaerts alhier door defe JofFrouwê

verloren , dat hebbenfy elders door andere gewonnen

.

Als in't jaer 1 5 57. de ftadt Civitella in't koningrijck van

Napels van het Paufche leger , ende den Hertogh van

Guife (by den Koning van Vrancrijck den Paus te huipe

gefonden) belegert was 9 ende G«//é wat vertoufdeom

te ftorraen, foo en werde ondertulfchen van de beleger-

de niet verfuymt om de gebroké wallen te maken> waer

toe fy dagh ende nacht hefteden
;
infonderheyt van de

Vrouwen , die geen gevaer ontfiende de Mans in geen

kloeckmoedigheyt en weken 9 ende al geviel het datter

vele van haer omquamen 9 foo toonden haer de andere

foo veel te veerdiger •, nemende der Mannen wapenen 9

om dat het geral der krijghf-knechten foo veel te groo-

ter zoude fchijnen, quamen alfooin't gefichtvanden

vyandt

.

Vrancrijck geeft ons mede ftof . Beauvaü , nae veel

krijghf-geluck belegert ende beftormt zijnde door on-

fen gravc Carel de Stoute t in't jaer 1 472. dede hem fteuy-

een
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ten door de kloeckmoedigheyt van de Vrouwen, die

onder 'tbelcyt van Jehanne Hachette, hem van

de wallen weerden, cnde verfcheyde van fijne vanen in

de ftadc brachten .
. .

Als keyfer Cardde ^ , de ftadt SainH BJquter m Picar-

dyewd-pperbeftormden,foo liep^ide Vrouwen naer de

neergefchoten wallen met gefmolté peck, ende zicdenc

wacer,cnde haer begevende tuITchen de roldaten,dedeii

meer als fchecn een menfch te vermogen , foo dat de

Keyferfche gedwongen waren met groot verlies af te

wecken. Dat meer is,daer ware Vrouwen toegemaeckc

als Mans, de welcke, nae datfe feer kloeckelick ge-

vochten hadden , namen van de Keyferfche twee vanen,

diefe in de ftadt brachten

.

Als in de belegeringe van Ko^en in Normandym de

nadtin't jaer 156Ï. van 's morgens ten thicn uyrentoc

'savontsten fesuyren van de Koningfe hart beftormc

werde , foo hebben die van binnen, infonderheyt de En-

gelfchen, ende Schotten, haer dapper geweert, ende de

Vrouwen,om de Mans moet te geven,toonden de dooc

te verachten,eii brachten tuffchen het vyer cnde 'tf^aerc

alles aen, dat tot tegen-weer noodighwas, gehjck de

prefident de Thou befchrijft in het 33. bouck van ü]n

Hiftorye.

Wy lefen mede in de Duytfche hiftoryé,dat de Mans

van Culme cndt Elbingevaeciï verflagen zijnde,de Vrou-

wen even-wel in haer mans kleederen , ende wapenen

diefteden befchermt hebben tegen den Hertogh van

Pommn» Waeroverfy voor het Vrouwelick gcflacht al-

daer groote privilegyen cnde vry heden verkregen

.

De Vrouwen der Gotthen , als in't afwefea van haer

Mans de vyandc in haer landt meende baes te fpelen ,
foo

hebben fy hem met een groot leger tegen getrocken,efi

flagh leverende, denfelvé uyt haer Vadeilant verjaeghc.
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Ons lant is mede niet ontbloot van Vrouwen,die een

krijghf-mans hert voor 'c Vaderlant aennemen

.

Inde fchrickelicke belegeringe van Don Fredmco,
foon van den herto^h van yllve , voor Haerleni) in'c jaer

1573. hebben haer de Vrouwen naede kloeckelick ge-
weert > aen- gevoert zijnde door een feer eerbare wedu-
we, 46. jaren out, die fy capiteyn Kennav noemden,
ende dede met fchieten, en ander wapenen groote fcha-

de onder de Spaenfche . Haren naem is noch gebleven
onder haer nakomelingen; ende haer beelc wert bewaert
by den grooren hef- hebber van alle outheyt, ende keur-
lickheyc , d'heer Wi'- yirnoutBuM, advocaet voorden
hovc van Utrecht . Op de felvige zijn by Samml Amp'
:{{ng defe verfTen gemaeckt:

Wannetr om BatrUmgaffeer dapfre kloecks mannen ,

Bereyt voor *t Vaderlam hun krachten in tefpannen ,

En allerley gevaer kloeckjnoedigh uyt tejiaen

,

Spr.icli Haerlem , Dat is niets , ickjno'eter anders aen

:

Jek^tvil oock^in het hert van alle mijne Wijven

,

Zen mannelicksn moet , en helden kloeckjieytfchrijven ,

fprack^t ,fy dede*t ooc/j,, engafons eengeflacht

Dat in den quadm tijt een mannen aerdt betracht

,

Doen de Nederlanders den Koning van Spaengfen
verworpen, endeF^wfo/x hertogh van ^wjo«, des'ko-
nings broeder van Vrancrijck» aengenomen hadden

; hy
meenende » dat fijn gefagh niet groot genoegh en was

,

tafte in*t jaer 1 5 83.de ftadt Antwerpen onvoorfiens met
gewelt aen. Maer de borgers weerden haer foo vrome-
hek» dat fy meerder als 1 500. Fran^oifchen verdongen,
waer toe veel holpen de Vrouwen , met het gefchut te

keercn na de ftraten, daer de ruy ters tuffchen de ketenen
gefloten ftonden . Het welck van onfe Hiftorv-fchrij-

versover geflagen, verhaelt wert by den prefident de

7hou'm fijn 77. bouck.

Nae
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Nae dat de BiflTchop van Vtrecht de hooge heerlick-

heyt van de Stade ende Landen overgegeven hadde aen

keyfer Kjtrelden V. fulcx genootfaecktzijndei door veel

beroerten , ende oneenigheden » die geftadigh onder de

borgers refen, en waer door oock dickw ils de BifTchop-

pen waren verjaeght geweeftifoo heeft de gemelte Key-
ferï om daer in te verfien, tot Utrecht, een ikrck kalteel

doen bouwen, ende 't felve Vredenborgh genoemt. De
borgersi die in*c begin van ons Nederlantfchc beroer-

ten» door dit kafteel veel moetwil van de Spaengjaerts
' geleden hadden , Tochten in alderhande manieren , na de

Pacificatie van Gent y van de gene, die daer noch op la-

gen, zijnde ontrent hondert in't getal , ontflagen te zijn.

'T welcktenlaetften noch den zj. Februari), 1576. by

den Spaenfchê bevelhebber Francifco Terdinandod' Avila^

gedaen , ende 't kafteel gelevert is in handen van den

Grave van Boj?«. Maerdie van Utrecht, gedenckende

den overlaft diefe door *t Kafteel uytgeftaen hadden , en

konden geen ruft hebben, foo lang het noch in wefen

bleef. De Magiftraet daer over vergaderende > en kon-

de daer toe geen goet middel beramen, lan lacohf:^. van

Leemput , Schepen der ftadt , ende Hopman van de Bor-
gery,eens wat laet uy t dé Raet t'huys komende,vraegh-
de hem fijn huyfvrouw , Catharina Bergers,
gefeyt Trijnvan Leemput y een kloecke heldinne , watter

foo lang te doen geweeft was : waer op hv antwoorden-

de , dat men vaft overleyde , hoe men het Kafteel zoude
wech krijgen: maer datter geen door-komen fcheen te

wefen, alfoo van alle kanten foo grootefwarigheyt haer

openbaerde. Wel , feyde fy , weet ghy Mans daer geen

mouwen aen te fetten, laetter mijn mede begaen, ick

zal't wel haeft aen een kant helpen. Hy hier over be-

vreeftzijnde, ende haer onvertfaeghtheyt wel kennen-

de, badt, haer toch niette willen moeyen met her af-

L i bre-*
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50 WTNEMENTHEYT
breken van des Konings fterckten. Dan fv f door groe-

ten yver ontfteken zijndci maeckten terftont eenige van

haer karen op, die allegader met houv^reelé op de fchou-

deren na 't Kafteel rrocken. Trijn had de voortocht, en-

de hadde een blaeuw fchorre-kleet aen een raegh-ftock

gebonden,'cwelckdefe nieuwe krijghf-hiyden voor een

vaendel ftrecktcn . Dan onii ent het Kafteel komende %

cndeoverdenckende netgevacr, 'c welck haer-Iuyden

hier door over den hals zoude mogen komen , begon-

nen de andere te befwijcken, ende terugge tekeeren;

Macr Trijn vol moedt zijnde , tradt voort , ende began

alleen de eerftefteenen af te breken; tot dat het volck

fiende, dat dit werck al begonnen was , haer tehulpe

quara, ende alfoo werde het Kafteel.daer de borgersfoo

veel verdriets van geleden hadden, door de kloeckmoe-

dicheyt van een Vrouw , tot den gront toe wech geno-
^ ^ men.
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men. Haren foonjzijnde doen ter ii|t te Madril in Spaen-

gjen, fagh in*t hofvan dc Koning haer beeltenisi'tweick

aldaer uyt Nederlant gefondé was: dan hy wachten hem
wel te feggen > het fclfde van fijn moeder te wefen. Om
noch een exempel van haren onvertfacghden moedt te

hebben» zal ick verhalen» dat als twee Spaengjaerts toe

haren huyfe geherberght 1 aldaer (gelijckfe onuytfpre-

kelicke moetwilligheyt door de geheele ftadt bedrevê)

eenigh gewelc wilden doen » fy den eenen van een hoo-

ge trap fchopten > den anderen onder de voet fmeet > cn-

de haren voet op fijn borftfettendceen groot mes trock

uyt de fcheyde > die op haer zijde hing , ende daer mede
denSpaengjaertdreyghdc den beek te vegen. Diege-
noegh te doen haddciom genade te roepen) en had noyc

geweten» dac het foo.benaeuwt was onder een Vrouw
te leggen

,

Als de Marckgrave van Vmalon^ een Bourgoenfch
heere » bevel-hebber van Gelderlandt» Blyenbeeck in-

genomen hadde» ende het flot mede den 14,. Junij 1589.
in fijn handen gekomen was»wcrde aldaer onder de doo-

den een Vrouwe gevonden » dewelcke lange jaren dc
wapenen in dienft van de 5tatcn gedragen » cn veel vro-

me daden bedreven hadde

.

Als de Portugijfen in het kafteel Dtww van de India-

nen belegert waren , foo bleefin feker fchermutfiog ee-

nen Mr.l^w, een feer goet heel-meefter : wiens doodt

aenfienlicker gemaeckt is door de ftantvaftigheyt vaa

IsABELLA Madera fijn huyfvrouw. Sy was noch
in de fleur van haer leven > moeder by hem van vier kin-

deren > ende hadt in groote eenigheyt tot dien dagh toe

met haer man geleeft : niet tegenftaendefy haren man
fagh blijvé 1 fqp en heeft fy even-wel haer niet alleen tot

fchreyen, ende kermen niet begeven » maer berifptcn

oock felver de Vrouwen^die haer quaraé trooften; ende

L 1 » ver-
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vermaenden haer , dat fy tot haer werck { want fy droe-

gen allegader aerde aen , om de wal te hoogen ) weder

zouden keeren, wenfchende dat fy ende haer kinderen

indien het den oirboor van't Vaderlant vereyfchtc , foo

cerlicken eynde mochten hebben

.

Als Juan d'Efcovedoy gehevm-fchrijver vznDonJan

van Oopnrijck.om dat hy fijn meefter tot al te hooge ditr-

gen aendreef , het welck den koning Philips fijnen broe-

der groot achterdencké maeckte,die daerom laft gaf,aen

fijnen geheym-fchrijver sAnmio?m:{. om den felven

•Efcovtdo van kant te helpen . Het welck gedaen zijnde

,

ende defaeck uyikomende , is FmT^'m gevangeniflege-

ftelc , ende daer uy t brekende, hem van den Koning ver-

laten vindende , na het koningrijck .^y^gow , fijn vader-

lant gevlucht, uvthet welcke volgens de oude, ende

by den Koning felve befworé Vry heden ende Pnvdegyen

niemant gehaelt , noch elders te recht geftelt en mocht

werden . Dan als even-wel in't jaer 1 5 9 1. de Koning

daer tegen pooghden te doen , ende de Edelen , ende

Invvoonders van Jragon haer daer tegen fielden , ende

mede tegens het gewelt dat dé Koning na haer toe fandt,

volck op namen, foo waffer een kloeckmoedige Jof-

frouw van grooten aenfien , die eenen eenigen fone had-

de , ende die oock eenen, op dewelcke de Grootemoe-

der dapper gefint was , riep niet-te-min tot haren fone

:

Caetfoon, endeneemtutvenfoon, mijmn neve, vooru, tndc

fierft in defe befcberminge van de vryheyt onfes Vaderlants ,

Soo foet ende eerlick is't> feyt de poëet Horatim voor

het Vaderlandt te fterven . Ende al is het gemeenlick

met de nature foo geftelt, dat de Ouders de kinderen

liever hebben, als haer felven , infonderheyt de Moe-

ders, gelijck Ariptdes, ende de ervareptheyt onsbe-

tuvght : foo heeft men nochtans van alle tijden geöen

,

dat veel treffelicke Vrouwen, defe natuerUcke liefde

ach-
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achter de eere » ende het leven van haer Kinderen achter

de vryhevt ende *t welvaren van't Vaderlant geftelt heb-

ben . Een ftadc in Grieckenlandt Lacedtmon , de woon-
plaetfche van edele vromigheyt > kan onrallicke exem-
pelen by-brengen van Vrouwen > die volgens haer har-

de ende nauwe opvoeding > by den wet- gever Lycurgm
ingeftelt, noyc kleynhertigh i ofte befchroomt en zijn

geweeft om haer eygen % haer vricdden , ende kinderen

leven voor het Vaderlant vrywiiligh op te offeren

,

De Krepelheyt zoude dé meiifche gemeenlick doen
vreefen. Even-wel een Vrouwe van LacedemonymyZXs

fy haren foon 1 die voor het Vaderlant ten flrijdc ging »

geleyde» Soon, feyde fy> maeckrdatghyelckenftap
op vromigheyt denckt; al of hy felfs uyt gebreck be-
hoorde moedt te fcheppen > om fijn dingen wel waer te

nemen \ denckcnde , datter vooreen krepel in*c vluch-

ten geen uytkomft en is > anders als om te winnen 1 ofte

tefterven.

Een andere, als haren foon uyt den ftrijtquam , en-

de dat hy groote pijnhaddj; aeneen quetfuyre van de

voet. Soon , feydc fy , indien ghy om de Vromigheyt
denckt , foo en zult ghy niet alleen geen pijn hebben j

maer oock wel gcmoet zijn

.

Een borger van de felve ftadt foo fwaerlick in dé oor-

logh gewondt zijnde, dat h*y niet gaen en konde; maer
op handen ende voeten kroop, ende daer over belacht

zijnde , befchaemt werde, foo is hy van fijn moeder be-

ftraft met defe woorden: Hoe veel beter was het,Soon>

over de vromigheyt u te verblijden , als over het fotte

lacchen befchaemt te wefen. Het felfde verhaelt Cktro

van de moeder van Sp. Qlaudim .

Een ander hare foon den fchilt aendoende, vermaen*

den hem,dat hy ofte met die, ofte in die wederom zou-

de komen . Willende feggen , dat hy ofte als overwin-

L 1 ^ ner
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ner den fchilt wederom uytdenflagh zoude brengen,

ofte dat hy , voor *t Vaderlant ftervcnde, in den feitden

zoude fhuys gebracht werden

.

Een andere mede haren foon in den ftrijt gaende,den

fchilt gevende , feyde : Defen heeft u Vader altijdt be-

waert •, derhalven maecktdatghy hem oockbewaert

,

ofte niet en leeft.

Een andere tegen haren foon» die feyde, dat fijnen

degen te kort was , gaf tot antwoordt , Treedt een ftep

toe . Te kennen gevende , dat de kortheyt van den de-

gen niet en zoudeïchaden > als hy maer dicht onder den

vyandtquam.
. n

Als yemant fijn fufter vertelde, hoe vromelick ftrij-

dende haren fone gebleven was, Soo veel, feyde fy,

ick my , van wegen mijnen foon verblijde , foo veel be-

droef ickmy in u, datghyfoo eerlick gcfelfchap ver-

laten hebt.
, , J 7

Nae den rampfaligen (lagh, den wekken die van La-

cedmonyen hadden gehadt, tegen die van Thehe , quamen

de Ouders , Vrienden , ende Magen van de verüagene,

op de merckt , malkanderen met een vrohck gelaet

vriendelick begroetende: maer die van de overgeble-

vene, hielen haer, gelijckinrouw,by huys. Danal-

dermeeft was onder de Vrouwen tc fien defe , die hare

fonen welvarende uyt den flagh verwachten , droevigh

cnde verflagen fitten : maer de gene, wekkers kinderen

werden doot gefey t , openbaer te kercke gaen, en mal-

kanderen met een luftigh gemoet befoecken

.

Een andere verftaende dat het met hare foon wel was:

maer dat hy*t op een loopen geftelt hadde , fchrecf aen

hem : Hier loopt ee quaet gerucht van u, maeckt dat te

niet,ofufelvé.Want L)'«/>'^M/,gelijckX^wo*'/?owkhrijft,

hadde by die van La<edemonyen ingevoert, datfe een eer-

Ikke doot voor een fchandclkk leven verkiefen zoude.

De
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De moeder van ArgtUon Brafidas , als nae de doot van

haren foon > eenige Amphipoliten te Laadmonym geko-

men waren, ende haer quamen befoccken , vraeghden

defelfde, of hyoockbraef, ende als een Lacedemonytr

geftorven was < Als fy des jongmans vromigheyt feer

verhieven, ende feyden , dat hy in oorloghs-faken al die

van Lacedemonyen overtreft hadde j foo gaffy voor ant-

woorr, .Manncn> mijn foon is vroom gewecft, maer ons

ftadt heefter noch al veel ftercker . .

GvRTiAs 5 als haer de bootfchap gebracht werde f.

van de doot van ^Acrotatus haer neef, feyde > Doen hy

tegen den vyandt trock , moft hy doen niet , ofte haer Ê
doot (laen, ofte fel ver ftcrvcn het is my aengenamer te

hooren> dat hy den doot, waerdighhemfelven , het

Vaderlant > ende fijn Voor-ouders , geftorven is, als dat

hy lange tijt fonder eere zoude geleeft hebben

.

Een andere,die vijt'fonen ten oorloge gefonden had-

de » ftont in de voor-ftadt om te verwachten op de uyt-

komft van den flagh . Ende alflTer een van daen quam >

die vragende, hoe de faken ftonden, voor antwoort gaf>

dat al haer fonen gebleven waren. Qiiaden bengel,fey-

de fy , ick en vraeghden dat niet , maer hoe dat het met
't Vaderlandt al ftont : ende als den anderen feyde , dat

aen die zijde de overwinninge was, foo en hcore ick

oock , fprack fy , niet ongecrne de doot van mijne

kinderen

.

By een andere, die haren foon ter aerden dede, een

oude Vrouwe komende , feyde , O forruyne ! vvzev op

fy antwoorde, Voorwaer geluckige. Want daerom ick

hem gebaert hebbe , dat hy *c leven voor 't Vaderlandt

zoude laten , heb ick verkregen

.

Een andere verftaen hebbende 5 dat haren foon vro-

melick vechtende gebleven was . Siet , feyde fy , dat

was de mijne. Sy en beklaeghden niet eens de doot van

L 1 4 ha-

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

30G28



5ö WTNEMENTHEYT
haren foon , maer was blijde over fijne vromigheyt. In

tegendeel ,als fy van den anderen gehoort hadde, dat hy

uyt bloodigheyt den ftrijdt vermijdende , noch welva-

rende was 'T en is niet vremt, feyde fy, want 't en was

de mijne nier. Geloovende, dat het niet voor kinderen

te houden zijn , die het leven voor 't Vaderlant niet en

derven wagen

.

Diergehjcke exempelen, ende die noch verder gaeni

zijnder foo vele, dat het my al te lang zoude vallen, om
die hier te ftellen , ende den Lefer miflchien te moeye-

lick , om die te lefen . Derhalven zullen wy dit Capit-

tel hier mede befluyten

.

HetlV.Capittel.

1 . Dat de Ouders eere . ende liefde van hare kinderen toekomt .

z. Dat beyde oock^by de heydenfche Vrouwen haerfonderlinge

hetvefen is

.

QUas patri3e,quf jura poli,Dominumq-, Tonantem

Jadat , & Authori vult placuiffe Deo

,

Foemina , tota pios Genitori candet in igncs >

Atque illi fanfto peftore culta parens

.

Hoe debet Natura fibi , nee honeftior alter

Altius humanis oflibus haeret amor

.

Fingitur itneas Phrygiis ereptaruinis

Corpora decrepiti fuftinuifte viri

,

Et patrem fervafle fuum , dum flebilis uxor

Linquitur Argolicis abripicnda focis .

Te laudem f fafto pius & fceleraius in uno

Nofceris . hinc noftra mente fereris iners

.

Te metus & pavidi confutant criminagreflus

,

Dum malè complexse conjugis ulna fluit

,

Mee folidae tenuêre manus . Te laudibus altum

Tollat , Sc Aufonius fcriptor in allra vehat

.

Quin
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Quin ego defertse fontem damnare Creufe

Te malim , ereptum nee celebralTe fenem

.

Si patrem portafle pium eft : liquiffe maritam

Eft pudor . Hic aliud foemina praeftat opus >

Hic micac exaótae claro pietatis in aftu

Foemina , nee focio ftant mala mifta bono

.

NJleJl Godt en U Vaderlant :{y d' Ouders eergegevtn ,

Die ons den oorjpronck. ^tjn dat wy op aerden Uven .

Hier komen wederom de Mannen veel te kprt ,

jll heeft /Eneoi eensfyn vader op-gefchort ,

En uyt den brantgeleyt . Die daet wert nietgeprefen ,

Om dat hy aenfyn vrouw heeft minder trouw bewefen;

Die laet hy in het vyer , dat Troyen nu verflondt ,

Twijl hy den oudtn man opfynefchouders bondt .

Synleven wasgedaen , en hy wougarenjiervtn

:

Js/laer fiet , dejonge vrouw en mocht geen troojl verwerven

.

' Tis waer . ghy kjjckt eens om , maer dat en helpier niet .

Foey u , die leader hielpt , en Vrouwe branden liet i

Sy wai u wederhelft , en niemant was u nader

,

Laetfïaen u eygen hint , laetJlaen u eygen vader»

En draeght die w met u eenlijfeen eyge :{iel

;

Of anders 7(tjtghy plomp , ofwel ten flimmefiel .

AL de wijfen , feydc Pluiarchm , hebben geftadigh in

den mont , dat de Nature , ende de Wet der Natu-

ren de eerfte, ende voornaemfte eere naeft dc Godê aen

de Ouders toeg^voeght heeft : ende dat de Menfchen

niet aengenamer aen dc Goden en doen , als dat fy hare

Ouders endeVoedfters voor foo veel oude ende nieuwe

weldadé alle fchuldige danckbaerheyt met een vlijtigh

ende vrolick hert bevvijfen. ende daer en js aen d'ander

rijde geen grooter teycken van godtloofheyt , als dat

men fijn Ouders veracht , ofte verongeh jck't . Ons is

verboden niemant quaet te doen : maer tegens moeder
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j8 WTNEMENTHEYT
ofte vader hem anders te dragen , dat ghy niet altijt en

feght , ende en doet , waer door fv haer verblijden > al

is'c dat ghy anders geen moeyelickheyt by en brengt >

vvert voor onrecht endegodtloos gehouden. Aen d'an-

der zijde belooft Godtfelfs, als een vergeldinge , aen

de gene? die vader ende moeder eeren,!ang leven opder
aerden. Het vvelckoock de heydenfche Poëten nieton-

bevvuften is geweeft,als fy het felfde in hare verflen by-

na met de eygene woorden ftellen* ende een onder haer

Euripides feyc , dat de gene , die fijn Ouders eert 5 in fijn

leven , ende na fijn doot de Goden aengenaem is

.

2. Hiervan zijn vele exempelen onder de Chrifte-

dan ick zal alleen fommige verhalen uyt de hey-nen

denfche Hiftoryen, om te vertoonen, dat fonder eenigh

gebodt, de Nature fel fs, ons de natuvrlicke liefde tot

de Ouders inftort , ende by de Vrouwen infonderheyt

waergenomen is

.

Clavdia een bagijne (foomen die naem hier toe

magh gebruycken ) van l^efta , fiende dat haren vader op
den triumph-wagen fittende , met gewelt van den Trib.

pleh. daer afgetrocké werde : foo is fy met grooter haeft

tuffchen bevde gefchoten,ende heeft de grootfte macht

door vyantfchap ontftekcn , ter neder gevelt . Ende al-

foo heeft de Vader , gelijck Vderim Max. fchrijft , den

eenentriumph op het hof, den anderen de dochter in

den Tempel van gebracht. Ende men konde niet

onderfcheyden, wien de meefte lofgegeven werde, aen

die , de Overwinninge, ofte aen die, de Godtvruchtig-

heyt vergefelfchapte

.

Het gene dat volght , gaet vry wat droeviger . Een
Vrouwe van goeden huyfe, verwefen zijnde terdoot>

was van den Schout over-gegeven aen den Drie-man

,

om haer in de gevangenilTe te doen om -brengen. Daer

gebracht zijnde , foo en heeft de gene , die den kercker

be-
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bewaerdcbeweeghc met barmhertighcyt,haer niet ter-

ftont eeworeht. Liet oock de dochter wel by haer ko-

men, maer te voren wel befoght zijnde,dat fy geen IpijS

en konde brengen : denckende dat fy haeft van honger

zoude vergaen . Maer alffer nu al vele dagen verloopen

waren, by fijn felven overleggende , wat het moclue

wefen, datfv haer foo lang onderhiel; dei halven nader

acht naende'op de dochter, fagh dat fy door middel van

haer borften den honger van de moeder met haer logH

te hulpe quam . Welcke wonderlicke nieiiwighey t van

hem aen den Drie-man, van den Drie-man aenden

Schout, van den Schout aenden gantfchen Racdt ge-

bracht zijnde , heeft gemaeckt dat de oude Vrouwe los

celaten werde . Waer toe en geraeckt, ohe wat en be-

dencktdeGodtvruchtigheytniet, dewelcke indcgc-

vansenifle eenen nieuwen vont bedacht heeft ,
om hec

leven van de moeder te behouden < Wat ilTer voorwaer

foo vremt , foo ongehoort , als dac de moeder gevoede

wert door de borften van haer dochter < Yemant zoude

mocen meenen,dat fulcx tegé deNature gefchiet ware:

indien fijn Ouders te beminnen niet en was dc eerüc

wet der Nature . Op defe gefchiedenilTe heeft eerii)ts

den edelen ende hoogh- geleerden heer Dantd Hewfm ,

noch geheel jong zijnde , defe verlfen gemaeckt

:

Jn yfer tndeflad met voeten en met handen ,

Light ghy hier moeder vafi , in foo ved ftvare handen

.

Door honger ende dorfigebradt in groot e noot ,

En eyndelickdaer doorgedwongen tot dedoot .

iVatfal ick^voor u doen ^ ghy hebt my opgetogen ,

Ukg<^efu dat weerom : ick heb u eensgefogen

,

Kpmtfuyght my wederom , komt neemt hur broot en ttijn,

IVy fulJen dochter beyd' , en heyde moeder T^ijn .

Hetfelfdeisoock Per O gebeurt, dewelcke haren

vader Omon, tot diergelijcken ongelu^k gekomen zijn-
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60 WTNEMENTHEYT
de , ende mede in vfers befloten , in fijnen hoogen ou-
derdom, gelijck een kint aen haer borft geleyc, ende al-

foo onderhouden heeft.»

Dripetrva dochter van dien vermaerden koning
Ii4ithridates, die de Romeyné foo veel vvercks gemaeckc
hadde > ende tenlaetften van Pompejusde Groote, over-
wonnen werde > is haren vader in't vluchten gevolghr,
ende en heeft geenderhande rribey te , noch arbeytge-
fpaert , om hem in fijn ongeluck by te ftaen

Het V. Capittel.

1 . Dt deftigheyt van de Houwelicfche Liefde

,

2. De uytnemmheyt inde felvige van de Vrouwen om de gene-

gentheden van haer Mans te believen .

3 . Haer Wijfl'^.eyt om haer Mans in aenfien te brengen .

4. H'^onderbaerlicke Liefde ende Trouwe van OBavia tegen den

ondanclibaren sAntonius

.

5' . Van Artemifia tegen den overleden Mmifolus .

6. Van Theogena , ende Cervema in haer Mansftparefieckjen.

7. Van Prinfe(^en.die haer Mans vergifte wondêfelfs uyt fogen,

8. Die haer Mans w't degevangenis verhf}en,

9. fVt belegerde (leden drongen
j

1 0. Iw ballirighfchaf) volghdtn

1 1 . Hevmelick^verberghden .

1 2. Getrowvigheyt om met haer Mans teJlerven

.

1 5 . Onvoorfiene doot op de onverwachte blijde tijdinge van haer

Mans verloffinge

.

1 4. Wrake over degene , die haer Mans hadden omgebracht .

I ^. Getrouwigheyt in niet te willen hertrouwen .

HIc Venus,hic Amor eft. hic fummis foemina flam-

iÊftuar,& focium deperit iina marem. ( mis

Componi plus pofie negat » dum vincere tantum

Hic valet , &4finci creditur eflfe viri

,

Nil
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Nil referam , quö fafta legas ; quae fparfa per orbem

Colligic Authoris dextera cura mei

.

' Ecce fuos plorat , dcleta turture , cafus

Heinfius ,& vitas deficit ipfe fua;

,

Commoriturque piae Vates seternus Amica? >

Nee dimictendis avius haeret aquis

.

Crediderim fic flefle , fuum cum luxit Adonin,

Cvprigenam ,& fufas diripuiffe comas

»

Ipfeéolet raptam fibi Bevervicius Annam

,

Er pr(3edefunaa compaie , trifte fonat

,

Ac Vatem funeftus agit , piaaeque maritae

Accinit Aufoniiscarminadignalyris

.

Sic teftem virtutis amans fe praedicat ipfum >

Et ciipit exemplo cedere cunfta fuo

.

Mens fapiens hoe juris habet • quêis uritur , igncs

^ftimat ; aeternas & facit efle faces

.

Nos quoqiie , dum teneris jam nunc involvimur ulnis s

Et fovet amplexu nobiiis Anna fuo

,

Addemur tantis , vitae poft tempora , turbis

.

Claraque ab invita prsmia morte feram

.

Incipiens vovet ifta tides . qui furget in annos

Celfior , haud humilem me patietur amor

.

DE TrouwMgulit Trowp.waer door de Mans en Vrouwen

Haer mengen onder een , en heel de werelt houtven ,

T>'tent oockhier aengeroert , en niet voor-by gegaen ^

Wam Vroumn hebben daer al tvedtr meergedaen ,

Haer Mannen hy-gewoont , en hare[uchthewefen ,

In kerckers , baümghfehap , en hondert duvfent vréfen .

^nëas ^feydentpy , verlietfinfoete Vrouw

:

Maerpet , hoe menigh U'ijfis haren Mangetrouw .

Hoe menigh Wijfis hier , die reden woi gegeven

Soo vyerigh niet te 5jr)n 5 en noch te tvillen leven ,

En echter met een lufl geg'itn is in de doot >

Of(Vil ontrm de mangebUvm in dinoot»

I
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5t WTNEMENTHEYT
t>e redm is denam van hare vaflefinnen ,

Die doorgeen ongeval en waren in te winnen •

Sy it in het hegingefchapen uytte man-

Sy Jffijn eygen vleefch , hoe kan , hoe maghfer van ?

'K.en hael niet over hoop ^'kjn mem niet al de wijven >

Vegroote Beverwijckfal diegemegh befchrijven .

Vfal ick > Xjiettfche Blom , ufal /c/^ ,fonder ergh ,

Beroemde Landtfgenoot
,
getrouwe [{evgerf-btrgh y

hlaer nemen in depen , en[onder yet tefeggen ,

Cfuwen Heer en Man te willen weder-leggen ,

Dat laet ick , daer het ff , by luyden van den Stoet >

Enfegge dat mijnfanghfoo hooghe niet engaet

,

V trouw Kfonder vleck^, al woi u man verflóten ,

Gekerckerti uyt-gefeyt ^fijn bloedt by naevergóten ,

Dat ick^noch fchuldigh acht\ noch ooc^onnoofel ken.

Om dat ick,, foo ick.fcgh hier onbegrepen ben .

Chy bleeft hem even by , ghy wild' hem niet verlaten >

^/ Wds hy nu berooft van allegroote ftaten j

Ghyfloot die Groote ZJel , die naeu de fVerelt vat ,

Ghyfloot hem in de kjj^ , enfleld' hem op het pat

Van VryheytfVangeluckidatyfchoon'them Hoüantweygerty

Wel elders , onverfocht , tot aen dekroonen fieygert,

Godt latet hemgedien . En doe u groote trouw

Wtmuyten tot eenjpoor vooryder echte vrouw •

INdienin de Liefde, gelijck de Oude mcenen , vvac

Goddelicks is, foo en iflTer eeen, die,nade Goddelic-

ke , gaet voor de Houwelickiche , te weten , die daer is

tulTché Man ende Vrouw, felver byna voor Goddelick

te honden,airoo fy als voor een Paradijs hier op de We-

relt ftreckt den genen, wiens Houwelick, met de Lief-

de verfegelt is . Hier gefchiet te recht 't gene de vvijf-

gerige Pythagoraf wil hebben in de vrientfchap , datter

van twee een wert . Hierom zal de Menfche , fpreeckt

Codt, Vader ende Moeder verlaten, ende fijnen Wijve

al-
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fj alleen aenhangen , ende fy zullen twee wefen in een

ï vleefch. Tgene de wiiCcSeneca in 't gemeen fchrijtc

van de Vrientfchap , heeft mede in de Houwelickfche

liefde infonderheyt plaets . lVat((ngrootengottis't,k^t

1 hy , daer de herten bereyt :{ijn, daer men alle verborgemhedcnfon-

) der {chromen in derft laten gaen, tvtkkers gewijfe ghy mindef

vreefen :{oudet als u eygene , wekkers reden de bekommerh.ge ver-

facht, aen-fpraecl^uraetgeeft, xrolickjjeyt de droefheyt tvech

n neemt , tnde wekkers aenfienfelve vermaeckt .

Nu dat de Vrouwe fcer veel tot defc vreught in't

l Houwelick bybrengen , en kan by niemant, als die ge-

1 heel onbefchaemt is, onkent werden . Een dingen wil-

{ len,endeeen dingen niet willen,reyt ï^«//É/w,d3tmaeckc

eerft de befte vrientfchap : maer hoe wonderlick weten

: de Vrouwen haer te fchické na den Mannelicken willeb

I
De Griecfche vorft Themiftocles was van fijn huyf-

vrouw foo feer bemint,dat men geloofde,dat fy op niet

anders en dachte , als wat hem mocht aengenaem we-

1 fen . Waer door oock gefchict is, dat dien vermaertlten

*
helt van Grieckenlant haer alles toeliet , ende fy oock t ,

. gelijckde Hiftoryen getuvgen, meerder in haer landt

i vermocht , als de aldergrobtfte Griecfche Vorften

.

I
An D R?oM A c H E wcrt van Homerus befchreven , dat

fy met haer eygen handen de paerden van haren man

! HeBor hoy > ende haver gaf , om dat fy wift i dat hy als

i een groot helt , veel van de felvige hiel , die hem in den

1 ftrijdt grooten dienft deden. Van haer fpreeckt de Ne-

derlantfche Homerus in*t Ho«trf//c/(^aldus :

^ndromachtyvan oudts in dcfe deughtgeprefen ,

Socht in haergantTl bedrijfvan eenenfin te wefen ^

Met HeBor haren man ;fyW4S, uyt eygeraert ,

^fkeerigh van dekrijgh , en vangeweer vervaert;

Maer alsfy wertgewaer dat HeBor genegen ,

Om mtt (cnfwacke lam en met een blamken degen

Tf
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Te rennen door het velt , dom hoogh haergantfche :(iel

Tot al wat HeElor prees , wat HeEior welgeviel

.

5y quam met eyger hamfynfelle peerdenflreelen ,

Sy hingh htm om den kop haer eygen hooft-jUweelen ,

Syftacl{ opfynen helm een hupfchen veder-hos ,

Sy bantfynwapenvafl , en dedet weder los

:

Sy liet eenfijden l{eel met enckelgout horduerm ,

Dat vloogh wanneer menjlough , te Troyen op de mueren

»

Sy bracht hem fyngeweer , enfprackjnet kloucken moet >

Kstrt weder , edelfweert , fat van AchtUes bloet

.

Sy liet aenfynelans haer eygenfittyerfwieren ,

En ^ackjengeefiigh woort op alle velt-banieren •

Sy deed' hem mt-geley , tot aen de buyte-vefl ,

Engafhem , voor defoy , een ki^^jen op het leji.

Vit heeft den vromen heldtfoo byfler wel bevallen ,

Dat hy de wijfe vrouw hielt verre boven aüen .

En offe wat tegroot aen d'een en d'anderfcheen ,

Sy docht hem wel te pas , jaefchoonder als Hdeen .

Soo fietmen vele Vrouwen, die Mans van ftudyeti

getrout hebbëjdac fy mede in de felvige haer vermaeck

fcheppen . Plinius , een Romeyn van groote ftaet) ende

geleertheyt> fchrijft van fijn huyfvrouw in fekere brief,

aen haer moeye, die haeropgevoedt hadde, aldus: Sy

heeft my litf ^ ^iwelckeen teyc\en ff van etrbaerheyt. hier bj kpmt

fiudye vanietteren , die haeraenkpmt door genegentheyt tot mijn,

Sy heeft my boecxkens
»
fylee^fe,jaefy leertfe van buyten. Wat

d bekpmmernijfe heeftfy , als icil gaeplejten : hoe verheught H

fyt als *tgedaen is ! Sy fent yemant uyt, om haer te bootfchappen,

hoedatick^deomjïanders behaeght hebbe y ende wat vonnis den

rechter gevelt heeft , Sy fingtmijnverffen^ ende fpetltfeopdt

luyt , niet door een meefler , die haer leert > maer door de Liefde

,

diedebejie meefïeris.

Daer ü een Spreuc\yan langer hant ,

Gekomen uyt het Crieck^en lant

,

Die
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Viefcyt dat Liefdefingen leert ,

Selfs plompefinnen ommekeert l

Dat ffgefeyt , datfoete Mirt

Brengt allefoete dingen in .

De vrome>ende hoogh-gcleerde Lodeitijck^Vivesver'

haeicjdat als hy te Parijs den trefFelickcn Budieus,Rzctt

ende Meefter van de verfoeck-fchriften des konings

Fran^ops de I. was gaen verfoecké,en dat fijn hiiyfvrouvv

by geval vooi by ging,daer fy te famen wandelden, hem
vraeghde, ofte die JofFrouwfijn huyfvrouw was, hy

daer op voor antvvoort gaf: Jae dat is mijn huyfvrouw,

die foo neerftigh forge dracght voor mijn boucken , al5

voor mijn kinderen, omdat fyfiet, dat ick daer veel

mede te doen hebbe . Defe Liefde cnde groote gene-

gentheyt en duyrt in vromeVrouwen niet voor een tijt>

maerfelfs tot irï hetlaetfte oogenblickdes levens .

Wy hebben dickwils in dit bouck verhaelt van Ph i-

LiPPB OJiiw HoLLANT , Grdi^f l^^iüems de derde óochtctt

ende huyfvrouvvvan koning Edtvarddelll. vanEnge-

lant, de geeftighfteKoninginne (fchrijft deFranfche

hiftory.fchrijyer Froiffard) de milfte ende belceffte, die

op haren tijdt leefden . Defe hadde onder andere vele

deughden , groote liefde tot haren man , dien fy oock

over zee in den oirlogh plagh te volgen,ende gekomen
zijnde tot de uyre des doots, wilde noch nac haer leven

des Konings tegenwoordighe^t genieten . Derhalven

haer rechter hant uyt de deken ftekende,leyde de felfde

in de rechterbant van den Koning (die feer bedroefc

voor het bedde ftont) ende feyde , IVy hebben in vrede , in

hlijdfchap , ende voorfpoet alle cnfen tijt overgebracht i ick^biddct

dat ghy nu op ons af-fcheyt my t oeflaet drie dingen . D e KO-
ning antwoorden al fchreyende. Me-Vrouwe , Al vvac

ghv begeert zal ick nakomen . JWfjw Heere, feyde fy, ick.

lidde V, de luyim^ daer ickjnedegehandtlt hebhe , UMickgt'
M m • loof
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6€ WTNEMENTHEYT
looftegeven , ende wel te betalen . Daer-heneffens, dat al Ugem
ickgemaecht hebbe, rnagh voldaen werden . Ten derde. Mijn
Heer , bidde ick^l/ , datghy geen ander begraeffenijfe en kjeji ,

als beneffens my , wanneer Godtfynen wil met V^al doen . De
Konini^,al fchreyende,beloofde alles na te komen. Waer
op de Koninginne den Koning fegenendejende hem aen

Godt bevelende > gaf haren geeüin'tjaer 1 559. Hier

en kan ick niet vergeten , die ick nimmermeer vergeten

en zal ^ mijn w^el-lieve huyfvrouvv . Die is (maer e>la-

cen I die was) Anna van Duverden ? dochter van

f/i^' Cornelis van Duverden 9 eerft Schepen van Utrecht t

ende daer nae lange jaren Schout van Amerffoort > ende

van JofF- lohannavan Voort, e;enoemt na hacr Grooteva-

der Jonch'- lohanvan Voort, B^rgemeefter van Utrecht>

in de hiftorye van Hortenfm vermelt> ende noch op huy-

den in een groot glas in't inkomen van de Buyrkerck in

in fijn volle harnis met fijn huyfvrouvv op de knyen

leggende . Defe quam van Jonch'- ïohan van Lochorfl ,

jonger foon van Heer Adamvan Lockorfly van den wek-
ken hy in't jaer 1219. het lant , ende de hof-ftede Voorty

vaft aen de ftadt Amerffoort , (die daer van , ende van de

by-loopende riviere Eera, haren naem heeft» als of men
feyde Eemf-voort) voor fijn erfdeel kreegh . Her flot

ondertuflichen in de oorlogen tegen de Utrechtfche

Biflchoppen , van de Gclderfchen verbrani zijnde > foo

is't landt even- wel over de vier hondert jaren, nae de

gifte)gebleven in den felfden ftam,tot de laetftc van die»

de wel gemelte Jc ff'^ Iohanna van Voort; wiens foon dat

nubefit d'heer jimout van Duverden van Voorts eerfte

Schepen, endeRentmeefter van Maeftricht. Wt die

geflacht dan, mijn Anna gefproten zijnde, ende die door

de nature felvc , ende de exempelen van haer Voor- ou-

ders tot het befte geleyt werde, en konde niet anders als

by haers gelijck uytrauytcn. Want roet haer deftige ge-

boorte
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m

cTii:

boorte quamen over een de gaven van geeft > lichaem %

ende y die men noemt> van fortuyne. Wat waffèr in een

Godtvruchtige Vrouw meerder te wenfchen t Een ge-

moet , een begeerte > eenen w il met haren man. Siende

dat ick de letteren liefhadde , ende de geletterde eerde

:

fy volghden het beyde , ende gafvoor > dat haer Vader

fal'' van jongs opdiegenegentheyt haer ingeftort had-

de. Maer > ick magh wel met Cictrofcggcnt O brooft ho-

pe der mtnfchen ! 6 onje ydekgedaehun ! diedickwils op't mid-

den van de wegh breken , ende vervallen; ende in haren vaertge-

jiuyt werden, eer datfe de haven kpmenbefeyUn . Die fee tc

Vrouw y met deweicke ick met alleen mijn jonckhey 1

1

maer oock mijn volgende jaren verhoopt haddc geruft

over te brengen , bracht in'tfefte jaervan ons houwe-

lick. van Utrecht een quade fieckic die daer meeft doo-

delick was , ende haer oock in fes dagen tot de lefte ure

verhaefte. Die gevoelende, ende met groot verftanc

ende ftantvaftighcyc haer ziele Godt bevelende, ende

my mee haer koude handen omhelfendc , ende alle ge-

lucktoe-wenfchende, gaf haer heylige ziele wederom

aen Godt haren Schepper den 16. Augufti > 1 614. Ee-

nige jaren na haer droevigh overlijden > heb ick onder

haer beelt defe verfTen gemaeckt

:

Sic octdos ,fic ANNA manus , fie oraferebof >

Nunc cmerem cafli corporis urna tegtu

No» cinis ille meos unquamfopire valèbit

Ignes j nee vita finis , amoris trit .

te vigil , infomnis tetrijlicordevoluto ;

Tm mea , tu conjux ANNA perennis erts .

3. Maer de Vrouwenen betoonenniec alleen haer

verftandt > ende liefde tot haer Mans , met het involgen

van hare genegentheden : maer oock , al zijnfe aen min-

der getrouwt,dat fy de felvige daerora geen minder eere

cn bevvijfen

.

M m 1 ViR--
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6S WTNEMENTHEYT
Vi R G IN I A, een edele Joffrouvv van Romen > werde

van de edele JofFrouwen,om dar fe een borger getrouwt

hadde» gehouden uyt de capelle van Eerbaerheydc (als

een Godinne doen aldaer by de edele geviert )
feg^en-

dcdac fy door haer houwelick den adel verloren hadde

.

jVlaer fy en feyde daer niet tegen, ende en fchaemde haer

niet borgerfTe te zijn > noch en verachte by haer lieden

adel hare borgers niet , noch en fchaemden haer niet ge-

noemt te werdén ï^/Vg/m^huyfvrouw van een borgerlick

iDan Lucius Volumn'tus

,

CoRNELiA dochter wznScipio, alsfyaeneen gcflacht

getrouwt was,dat wel trefFclick>efi door hooge ampten

verheven was: maer even-wel met haer vaderhck huys

niet te vergelijcken > fy felve gefproten zijnde van den

ftam Cornelia » den voornaemften van Romen , ende in

die ftam van den grootften tack der Scipionen » dochter

van Scipio y dien overwinner van Africa > den Pringe van

den Raet van Romen, ende alle natyen > dochter mede

van Tertia Emylia,uyt her gtflacht EOTy/i4,hetalderdoor-

luchtighfte te Romen,en door de geheelc werelt. Door

Vader ende Moeder van foogroote af komft zijnde t

wilde fy even-wel altijt liever na haren man heeten Coy-

tielia Gracchi, als,na haren vader Scipionü. oock verftoort

opfommigedieom meerder eer
(
gelijck fy meenden)

haer Cornelia Scipionis noemden

.

Als de groote Vrouwe, foo vele van haer Mans hou-

den , foo en toonen fy niet alleen haer liefde , maer oock

haer verftant, om de felvige daer door te brengen in acn-

Cen, ende dickwils tot nootfakelick ontfagh

.

M A R I A van Bourgongne,dochter van CanldrnSm-

m, nadat fy aldefe Nederlanden van haren vader ge-erfc

hadde ïtrouden met MaximilLien van Oopnrijcky keyfer

Fredericx foon i ende na hem mede Keyfer . De Neder-

landers raaecktcn winMaximiliam, dat een goct ende

fachc-
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fachifinnigh heere was. luttel wercxi maer brachten alle

faken van'c lanc voor Maria^zh haer e>gé prin9tfle. Dan
fy en wilde nimmermeer yet uvresgen macht doeni
fonder fulcx te voren overleyt te hebbé met haren man >

wiens wil fy voor een wet hiel. Ende fy zoude alles ge-
noegh fonder eenigen ondanck van haren man alleen na
haren ön hebben konnen beftieren , dewijl Maxtmiliaen

haer alles toeliet» foo van wegen fijnen goeden aert, als

van wegen de onderlinge liefde, die luflché haer bevden
was. Aldus heeft Maria haren man in korte tijt in hoogh
gefagh gebracht , felver hem alles toevoegende , ende
*t lant is haer Prinsen gehoorfamer geweeft 1 de eerbie-

dinge verdubbelt» ends haer bevder achtbaerheytdoor
den anderen onderftut 1 ende vetfterckr zijnde

.

Opdefelfde wijfe heeft Isabella koninginne van
Cai^iKen > 't felve koningrijck, datfe aen Ferdinand, ko-
ning van Aragon , ten hoLiwelick bracht, eendrachte-

lick ende wijffelick benefFens hare man geregeert.Waer
door fy Ferdinandy die in't eerfte van den Caftilyaenfchen

adeU met veel geacht en was, gelagh endegunftege-
maeckt heeft.

Een galden tack van beyde die boomen,de meer wel-
gemelre Isabella, heeft beyden haer gemoet uytge-
bcelc , ende van de felfde wijfheyt, ende onderlinge lief-

de een ftael gegeven, als fy het verhaelde Nederlant ten
houwelick bracht aen den goet-aerdigen pringe Aelbert

van Oolienrijck.

4. Laet OcTAviA nu voor den dagh komen, een
Prin§cfl"e foo vele lofs waerdigh , als haren man fchan-

den . Defe fufter van den keyfer Augnfim , was weduwe
van CMarciUm haren neve. Door het overlijden van
Fulvi4 was Amonitu mede ongetrouc > dewelcke mee
^ugufiw feer groot verfchil hadde. Om het fclvige

neder te leggen, werdeaen beyde zijde goet gevondcnf

M m 2 die
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70 WTNEMENTHEYT
dit houwelick te maken,het welck oock met peysover

weder zijde voltrocken werde . Als jinmim daer nae

wederom door eenige aenbrengers qualick op Attgufim

ce vreden was.ende met een vlote nae Italyen quamiloio

is fy bv haer broeder gegaen, ende heeft voor de tweede

reys vrede tuflchen beyde gemacckt . Maer de groote

fwarighevt , die lang geflapen hadde , de liefde van Oeo-

patra , deweicke door raet van goede vrienden al fcheen

uytgebluït te wefen,is van nieuws wederom ontfonckr,

Ende als Antoniiu ontrent Syrienquam , heeft hy haer

uvt Egypten ontboden . Onder-tuflTchen als oaaiiazQ

Romen voor hadde nae haren man Jntomm te reyfen

,

ftont AuQufttH fulcx toe . Maer foo drae fy te Athenen

quam , foo kreegh fy brieven van AnmitH , waer in hy

belafte, dat fy daer verblijven zoude, alfoo hyopden

tocht was nae Ooften. Sy,al.hoe-wel qualick te vreden

2iindc,ende wel merckende dat fulcx maer een gelognc

dingen en was , ontboodc even-wel door brieven ,
waer

dat hy gefonden wilde hebben, 't gene, fy voor hem

mede cebracht hadde . Want fy bracht veel krijghf-ge-

reetfchap, veel peerden, veel geit, ende gaven voor lijn

hop. luvden , ende vrienden , ende daer-en-boven nocti

twee duyfent uycgelefen krijghf- knechten , met kofte-

licke wapenen vcr9ierc . Die heeft Nigtr , een vertrout

vrientvan Antonius, van 034^/4 afgefonden ,
aenhera

Ceboodifchapc, envoeghden daer by den waren lof,

die fv wel verdiende . Maer OBavia en vorderde met al

defe beleefthe yt niet ; foo dat hy , door de vriendelick-

hevt van cUopatra verftrickt zijnde , met haer nae Mtx^

éijryen keerden . Derhalven oaavia Gende ,
datfe toe

fpot was , trock wederom nae Romen , alwaer Augufius

wilde , dat fy in haer cygen huys zoude gaen Maer ly

fcvde, niet te willé haer mans huvs verlaten. Bad oocK,

indien hy anders geenoorfacck en hadde, om tegens
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^ntomusde w apenen aen te nemen,dat hy doch om ha-

ren 'c wil geen moeyte en zoude maken . Want dat het

niet eere genoegh en zoude wefen , dat van de tv\ ee op-

perfte Velt-overften , den eenen om de liefde vaneen

Vrouw» den anderen om quact vermoeyen, het Room-
fchevolckmet borgerlicke oorloge zoude willen ver-

ftricken. Sy heeft haer woordê met de faeck felve noch

meerder beveftight . alfoo fy in fijn huvs, niet anders of

hy tegenwoordigh ware geweeft> woonde , ende hadc

opficht op fijn kinderen niet alleen , die hy by haer had-

de j maer oock bv Fulvia . De vrienden mede van Ati"

toniuSi die om eerigen ftaet quamen> ofte om eenige an-

dere faken gefonden waren, ontfing fy > ende was de fel-

vige behulpigh bv haer broeder,om te verkrijgé 't gene

fy verfochten . Maer hy ondertufl~chen teAtheneoin

welluft met Cleopatra verfopen zijnde» font eenige (ó

wrcedeende vervloeckte ondanckbaerhevi !} die 08a-
via uyc fijn huvs zoude ftooten. Sv ging daer uyt, aen de

hanc hebbende al de kinderen vn^ ^ntonius , behalven

den outtlen van Ftdvia, die by fijn vader was. Sy fchrey-

den , ende kermde , dat fy mede fcheen te wefen een van

de oorfaké van den oorloge. Maer bet Roomiche volck

hadt medelijden niet foo feer met OSiavia, als met yinto-

nius , infonderheyt de gene , die Cleopatra gefien hadden»

noch in fctjoonheyt, noch in jeught overtref-

fende. Diefoere ziel was voorwaer waerdigh,eé danck-

baerder man te hebben. Soodanigh was Cyrus j die oock
na de doot van fijn huvfvrou) een danckbaer gcmoei te-

gens haer verklaerde.Cassandane hadde hem foo lief

gehadr, dat alfle fterfimeerdcr bekommerniffe maeckte»

om van Cyrus , als van 't leven te fcheyden , Derhalven

Cyrus oock > om geen ondanckbaer man te wefen , heeft

haer , overleden zijnde , met veel tranen betreurt , ende

tot hjcrder eerc,al 'c volck, daer hy gebiedt over hadde»

W m 4 rouw;
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rouw doen dragen . Maer fulcx is gantfch gemeen ia

de Vrouwen.
5. Artemisia jkoninginne van Caryen» hoefeer

fy haren man iWrf«/ü/w, felfsnae fijn doodt, liefgehadc

heeft, is niet genoegh, dat men afneemt uy t alle de uyt-

gefochte eer-teyckenen , die fy hem heeft laten doen

»

cnde het verheven graft,onder een van de fcven wonde-

ren des werelts gerekent. Want wat zouden wy ofte die

by een brengen, ofte van dat treffclick graft fpreken,de-

wijl fy felve , niet konnende van hem fcheyden , fijn Ie-

vende graft heeft willen wefen , volgens 'c getuy genilTe

van de gene , die fchrijven , dat fy haer mans beenderen

met wijn ingedroncken heeft < Soo dat de doot felve op

haer liefde geen kracht en hadde

.

Maer daer zijn ontallicke exempelen van de gene,die

noch door hevige fieckté, noch door lange gevangenis,

noch door fchrick van de profcribmtm (dat is als te Ko-

men ycmanis naem aengeflagen werde, ende geit op ge-

ftelt om allefins omgebracht te werdé) hare lietde,noch

houwelickfche trouwe in'c roinfte vermmdert en heb-

ben,foo datfc haer levé voor den wclftant van haer mans

geerne in't grootfte cnde aenftaende gevaer ftelden

.

6. Theo GENA,enkonde van haren mm Agathocles,

tyran van 5/c//yenfieck zijnde,in geenderhande manieren

afgefondert werden , feggende , Dat fy met haer trou-

we, niet alleen de gemecnfchap van goede, maer van al-

derhande foriuvne was acngegaen , ende dat fy met on-

geerne met het gevaer van hare geeft , den laetften geeft

van haren man zoude ontfangen.
, 1

Diergelijcke wert wat breeder verhaelt by Lod.Vjws,

dat by ons zoude gefchiet zijn. Clara Cerventa,

een jonge ende fchoone dochter, alsfy te Brugge ge-

trout hadde Bernard Valdaur , een man over de veeriigh

jaer , fagh den eerften nacht dat fijn becnen met doccken

mmmm
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bewonden waren > endedic fyeenen ongefonden man

hadde. Haer cven-vvel dat niet tegen zijnde j cn nam

fy daerom geenen haet op hem > die men niet en kondc

feggen , dac fy noch beminde . Nier lange daer nae viei

'i^ Valdaur in een feerfware fieckte i foo dat de Geneef-

meefters gantfch geen hope en hadden . Sy ende haer

moeder hielen hem met fulck een forge , ende vlijr ge-

ftadigh gefelfchap > dat (>• in fes weken novt te bedde en

öW» gingen, noyt eenige nacht boven een uyr of twee cn flie-

pen , vele oock fonder flapen overbrachten . Het was

P een wortel van eé vuyle,ende befmettelicke fieckte.De
Geneef-meefters verboden > dat fy hem foo niet hande-

len I ofte foo veel over hem wefen zoude . Sukx raden

oock de vrienden . De vrouwen feydcn> dat men een

man,die nu de doot op de lippen hadde> foo veel niet en

m behoorden te quellen>dat men allee voor de ziele mofte

forgen,ende waer het lichaem zoude begraven werden.

Hetwelck haer wel mede heeft doen forgen voorde

ziele: maer onder-tuflchen het lichaem oock i met al

't gene fy konde bedencken , verforght . van linden ver-

fchoont (want hy was meeft lofch van lichaem, ende op

vele plaetfchê vol ftinckende fweren) liep een geheelen

dagh op en neder>met haer gemoet 'tlichaem onderftut-

tende , niet konnende tegen dien arbeyt , *t en vvare die

groote kracht van liefde haer te hulpe gekomen had-

de. Alfoois Valdaur het grootje gevaer ontkomen,

fwerende de Geneef-meefters, dat hy uytde handen van

de Doot door gewelt van fijn huyfvrouw gerockt was

.

Hetkraeck-beentjen boven in den neus began hem van

binnen door een fcherpe fmcking uy t het hooft opgege-

ten te werden,de Geneef-meefters gaven hem een poer-

kenjdat men met een fchacht daer in blafen zoude» ende

als men niemant vinden konde,die fuicxdoen wilde,de

wijl de iianck een yegelick fcer tegen ftonti foo heeft

M m j fijn
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fiji) huyfvrouw alleen dat beftelr. Als fijn kin ende koo-

nen vol puyften quamé, ende geen barbier fijn baerc wel
kondeofre wilde fcheren> fooheefc fy alle acht dagen

fulcx met haei naey-fchaertjen feernet gedaen. Daer na

in een andere ende langduyrige fieckce van feven jaren

vervallende, foo heeftfe mee onverdriefigeneerüigheyt

felve voor hem de fpijs bereyti al hadfe twee meyflcns»

ende een grootachtige dochter; fel ver fijn fwercn geftre-

ken > fijn ftinckende beenen , die van etter wcch-vloey-

dsn i alle-daegh verbonden > foo dat men gefevt zoude

hebben , datfe eer mufkeljaet handelde , als diugen , van

onüjdelickeftanck. Jaefijnen aeflTem, dieeenandett

twee kamers lengten bang maeckten, fwoerfy» dat lief-

felick roock . Jae fv was { feyt Vives ) wel degelick op

niygeftoort, dat ick maer eens gefeyt hadde, dat hy

ftonck . Want fy verklaerde > den felven niet anders te

bevinden , als een reuck van rijpe foete appelen . Ende

al defe tijc van de fieckte , dewijlder geftadigh vele on-

koiten te doen wareni in een huysj daer in veel jaren niet

gewonnen en was foo verkocht fy haer juweelen jende

al haer koftelickhey t , geloovende, dat fy genoegh ver-

9iert was , als haer man genoegh hadde . Dus heeft hy

fijn leven gefleept, door de forge van fijn huyfvrouw i

meerder een lijck , als een menfch gelijck , tien jaren na

de eerfte Geckte, in welcke tijt fy twee kinderen by hem
gewonnen heeft , als fv daer te voren noch fes gekregen

hadde , in de twintigh jaren t die fy getrout was » fonder

dat haer, ofte haer kinderen,de minüe befmettelickheyt

van haer mans fieckte aengekleeft is ge weeft. Waer uvt

blijckt, wateendeughtdat het is, wateen heyligheyc

van die Vrouwen , die met gantfcher herten { gelijck

't behoort) haer mans lief hebben , ende hoe dat Godt

oock haer fijn loon ende fegen geeft. Ten laetften is hy

oude ende ellendigh gcftorven» endeheefc meteenen
veel

1

mm
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ï vcelfmerteD'afgeleyt: macrtot fulcken droefheyt van

> Clara, dat niemant ovt om een jong , fchoon ,
gefont

»

1 riick man, meerder rouw bedreven heefr . Vele meen-

A den, dat men hacr beter ^eluck behoorde tewenfchen,

1 alste vertrooften: dewelckefy vervIoeckien,wenfchen-

de , dat fy haren man, hoe dat hy was , wederom mocnf

hebben , jae mee verlies van al haer kinderen .
Ende al

is fy noch ( fchrijft Vives) 'm\ befte van haer leven.roo en

' wilfe niet hertrouwen, feggende, dat fy geenen anderen

Bernard Vddaur zoude vinden . lek (lae nu over de ecr-

baerhevt, daer fy een voorfchrift van is. ick flae over de

heylighcy t van haer manieren . Hier handt Icn wv van

de Houwelickfche Godtvruchtigheyt, die noyt alleen

en komt, maer altijdt vergefelfchapt is met d'andere

deughden. Wie en kan niet fien , datdefemet hetlic-

haem , maer de ziele van Vddaurg^uoui en heetiC ofte

dat fy niet gemeent en heett, dat fijn hchacni het hare

was ^ Behalven dat fy al haer mans wil ende bevelen na

fijn doot metfulckc eere naquam,als of hy noch geleetc

hadde: ende alles noch uytvocrde.gelijck fijnen ün was,

feggende dat hy*c foo meende tc doeu,otte loo te doen,

belaft hadde. ^ , •

7. Als EdwAYdAtw outften foon van den Koning van

Engelandt , in't heyligelant verreytt was, om 'tgrat des

Htcrm te befoecken, ende onderwegen van eenen Moor

meteen vergiftigh geweer gequetft was , ende aldaer

door heel- middelen geen baetcn vernam , foo is hy ton-

der hope van genefen, t'huysgekeert. Maer fijn husl-

vrouw, dochter van dé Koning van Spaengjen, heeft een

nieuwen,ende ongehoorden middel,maer vol van lictde

ende Godtvruchtigheyt,aengevangen.Want fy heeft^de

wonden van haré man, die om het vergif met en konden

ftay té,alle daegh geleekt , ende uyt-gefogen dat vyenge

bloetjhet welck haer een acngenamen dauw was. Ende
de
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de wonden > alfoo van de fenijnige ftofFeonrlaft zijnde >

quaraen tot heelen, ende de Prins tot fijn vorige gefont-

hevt. Ende op die manier is > 'c gene veel middelen van
treflfclicke Geneef-meefters niet en konden te wege
brengen 9 alleen door de Godtvruchtigheyt van een
Vrouwe uvtgevoert.

lek zal hier diergelijcke byvoegen uyt het felfde En-
gelant . Als koning I{nbert in den tocht tegen de Sjrym
roede met een fenijnigh fweert fwaerlick gequeift was^

ende weder komende in fijn vaderlant niet en konde ge-

heelt werden, ten ware dat yeroandt dat fenijnigh bloec

uytroogh;endede Koning verftaende dat fulcx dootlick

zoude wefen > niemant en begeerde in dat gevaer te ftel-

len: foo heeft fijn Huyfvrouw/s nachts de fvvachtels los

gemaeckt , eerft fonder weten van haren man ï daer nae

met fijn door de vingeren fieniuytfuygende allencxkens,

ende uytfpouwende, al het fenijn uytgetrocken , ende

gemaeckt dat de wonde haeft konde geheelt werden

.

8. Dehuyfvrouw wmCahadeSy droegh haren man
mede groote trouw. Defe was door fijn onderfaten,die

meende al te hart geregeert te zijnivan fijn rijck berooft,

endein gevangenilfegeleyt. BUx^es fijn broeder in fijn

plaets gertelt zijnde, hiel raet,wat hy met den gevangen

doen z«ude . Al vvaer Charananges een van de hoofden

,

tonnende een mes, Ditkleyn, feyde hy, zalterftont

doen, dit daer naetwintigh duyfent menfchen niet en

zullen te wege brengen. Te kennen gevende, dat hy nu
lichtelick aen een kant konde geholpen werden; maer
dat hy in*t leven blijvende , noch veel fpels zoude ma-
ken, gelijckoockgefchiede. Want als het fachtfte oor-

deel over eé man, van Koninglicke plaetfch ende bleet,

de overhant hadde , dat hy in eeuwige gevauckeniffe

zoude bewaert werdé:foo is hy daer eenigé tijt geweeft,

fijn hu^fvrouw hem dickwils b6foeckende>ende fijn ge-

luack
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inack doende . Maer het geviel juv ft 1 d^j den bewacr-

der van 't kafteel , door hec dickwils gaen en komen van

foofchoonen Vrouw, op haer verliefde: hetwelckfy

haren man te kennen gaf t die geboodt , dat fy fijnen wil

zoude doen , om hem te behouden . dede het on-

wilhgh : maer vant daer nae den kafteley n veel williger,

foo dat fy> nae haer belieftci altijt by haren man mochte

komen . Derhalven zijnder , door hulp van Seofes , een

oudt ende trouw vrient, pecrdé bcftelt om te vluchten

:

ende fy in de gevangenis na gewoonte komende > trock

haer mans kleederen aen, ende hy de hare > met dewelc-

kc hy uyt-quam. Daer gingen véel dagen tufFcheo bey-

den> cndcCabades was alm'tfeker byde Hongarifche

EufbaUtm , als het bedrogh uyt-quam , ende de Vrouw
volgens Konings laft geflraft'werde . Maer dit is droe-

vigh. lek zal andere b> brengen, die met beter geluck

hare mans uvt de gevangenis vetloft hebben

.

De Minym , wiens af komft was van de gefellen van

Jafon, ontfangen in't eylani Lemnos. , hadden daer eenigc

eeuwen een vaftenftoel gehadi, door wapenen van de

Pelafgers verdreven , van doen hebbende ander luyden

macht , begaven haer ootmoedigh op de hooge trppetv

van de Taygetifcbe berge. De ftadt'van Lacedtmonym heefc

de felvigc ontfangen > ten ii.fichre van de kinderen Ty«-

dam (want in devermaerde tocht i die deGriecfche

helden om 't gulden vlies dedé,waren mede twee broe-

ders > die daer na in den hemel voor fterren bloncken >

Cajïor, ende Pollux) ende van daer doé komendejmeng-

den fy den felfden onder haer wetten , ende vordeelen

.

Maer die grooteweldaet keerden fy totongclijck van

een wei-verdiende ftadt , ftaende na het hooge gebiedt

.

Derhalven in gevangenis befloten zijnde > werden be-

waert tot de ftraffe des doots. Het welck,alfoo het na de

oude gewoonte van Laesdtmonyentby nacht gefchieden

mofte;
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7« WTNEMENTHEYT
mofte: foo zi)n de Vrouwê,die van de befte van de ftadc

waren , nae den kercker gegaen , als offy van haer ver-

wefen mans wilden af-fcheyt nemen, en ingelaten zijn-

de , ende veranderende malkanders kleederen , foo zijn

de mans met een doeck voor *t aengeficht>gelijck offy

fchreyden , in Vrouwen kleederen uyt-gekomen

.

Op de felve wijfe hebben de T t k k h t n een edel

exempel van Houwelickfche liefde gegeven. Als de

Mans de eylanden Lemnos, ende Imbros ingenomen had-

den , foo kregen fy dacr by Vrouwen van Athenen , die

ontvoert waren , kinderen. De felvige werden daer nae

voor halve Barbaren , by die van Athenen uyt de eylan-

den verdreven. Ende als fy te Tenarum aen quamen>de-

den fy die van Lactdmonym, in den oorloge,die fy tegen

de flaven haddcn,goeden dienft,waer door fy van de fel-

vige in haer ftadt genomen 5 ende onder haer gehouwe-

lickt wierden . Maer om dat fy in den Raet> noch in de

Magiftraet niet en quamen , foo vielder op haer achter-

dencken, offy cenige vergadering hielen,om wat nieus

aen te rechten . Dei halven zijnfe gevangen genomen ,

ende in den kercker fcherpelick bewaert, willende haer

die van L acedemonyen met blijckelick bewijs over-tuy-

gen . Maer de Vrouwen van de gevangens , zijn in de

gevangenis gekomen , ende hebben door veel bidden

,

van de bewaerders verkregen , dat fy haer mans eens

mochten befoucken ende aenfpreken . Soo drae fy bin-

nen gekomen waren , hebben fy haer mans de kleeren

doen verwiffelen, ende in Vrouwen
gaen . Alfoo zijn de Vrouwen bereyt tot alles quaets

,

dat haer over mochte komen , in de gevangenis geble-

ven ; ende de bewaerders, bedrogen zijnde, hebbende

Mans in placts van de Vrouwen uyt gelaten . Daer na

hebben deTyrrherers T4vg«4 vermceftert,endede fla-

M^n tot afvalligheyt, ende bv haer geleekt. Waer door
die

J

É

i

1

PIP
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die van Lacedcmonym in fchrick gebracht zijnde y heb-

tr»^

ben , door cuflthen fpreken > met haer vrede gemaeckt»

: .\ dat fy haer Vrouwen wederom krijgende j endc geit en-

: li de fchepen ontfangende zoude vercrecken, ende op een

i\A ander plaets een ftadt bekomende, zoude voor affetfels

cnde neven van die van Lacedemonyen gehoudé werden.

De dochter van Chilo CUander , huylvrouw van Theo-

;V| pompm, verftaen hebbende , dat haren man by die van
'

. t^rcadyen gevangen wasjfoo is fy van felfs na den vyant

getrocken . Die van Arcadsm over hare goedertieren-

f hcyt verwondert zijnde? hebben haer toegelaten om in

M. de gevangenis te gaen . Sy heeft hem mede haer klee-

f.. deren aen gedaen , ende foo heymelick laten uytgaen ;

! ende is felfs voor hem daer blijven fitten . Theopompm
'y. door de gauwigheyt van fijn huyfvrouw behoudé zijn-

de , nam een priefterfle van Diana. Die van Arcadstn >

om die weder te hebben , ontflougen fijne huyfvrouw

,

Maer dit is al uy t de Griecfcheliiftoryen . Wy zul-

len nu wat nader tot onfen tijdt komen , endc verhalen

•t gene in Spaengjen gebeurt is van een Prin^elTc > die

haren man met fonderlinge trouwe ende kloeckmoc-
digheyt tweemael uyt de gevangenis verloft heeft.

Tarafiay koninginne van Leow, dochter van 54»flf/Mf

koning van Navarre , was met eenen doodelicken haee

ingenomen tegen den grave van Caflilym.om dat hy ha-

ren vader verflagen hadde. Op wraeck dan> riet fy Hemi
in fchijn van gunfte,dat hy zoude gaé vryen S a n c r i a ,

de dochter van Garfiaf , haren broeder. Welck houwe-
lick alfoo het den Grave nietqualickaen enftont, foo

heeft fy behendelick haren broeder Garfiaf^ koning van
Navarre y door brieven opgehitft,dat hy nu de gelegent-

heyt , om fijn vaders doot te wreken , niet en zoude la-

ten voor-by gaen , dewijl de Grave daer komen zoude
om fijn dochter teverfoecken. Carfias volghden fijn

fufters
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8o WTNEMENTHEYT
heelfufters ract > ende hiel den Gravei tegen lijn woorti

rauw gevangen. Maer als SanBia verftont>dat den Gra-

ve fulcx om haren 'c wil over- komen was > fy vergeten-

de , dat fy noch een jonge Prin9efle was ; heeft met een

kloeck gemoet (eerft fijn trouw onfangen hebbende)

den Grave uyt de gevangenis geholpen > ende hem met

groot gevaer tot in Caflilycn gevolght,ende aldaer voor

haren man getrouwt. Daer na is de gemelte Grave van

den koning van Leon ter daghvaert befchreven, die wel

achterdencken hebbende van bedrogh, even-wel meer-
}

der achtende fijn trouw fdaer hy toe verbonden was) als
|

fijn welvaren, is daeri alleen met feven ruyters vergefel-
*

fchapt, na toe getrocken. Alwaer hy in fijn achterdenc-

ken niet bedrogen is geweeft : want foo drae hy quam

,

werde hy gevangé in vfer befloten. Waer over de Cafti-

lyanenfeert'onvreden zijnde,54»a/4, haer felfsaltijt ge-

lijck, jae hier in haer felven te boven gaende > nam voor

haren mani hoe dat het oock zoude moeten gaen> in

allerley manieié te verlolTen. Derhalven pelgrims klee-

deren aen nemende, hiel fy haer, offe gaen wilde nac

S, Uques van Compojldle, ende haer reys nemende door

Leow, verfocht eerft, dat fy haié man zoude mogen fien:

daer nae , dat hy doch die nacht van de boeyen mochc

ontflagen zijn . De Koning en wilde foo grooten Vrou-

w e niet weygeren . Maer fy 'sanderendaeghs , eer dat

het licht werde , gaf hem haer kleederen aen , en bleef

in fijn plaetfche gevangen . Ende alfle nu 4ocht , dat de

Grave al behouden was ; foo lietfe den Koning weten

»

dat fy gevangen was , ende verfocht > dat hy haer lofch

laten wildcende niet ftrafs voornemé tegen een Vrouw

van koninglicken blocde,ende fijne nichte. De Koning»

het bedrogh fiende , was eerft verftoort , maer terftont

daer nae verwonderden hy hem over de deught ende

ftantvaftigheytvan een laetftcn prijfende haer

ge-
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getrouwlgheyt tot haren man, dede haer mcteeilick

gevoigh den Grave c'huys gelevden

.

Dan degauwigheyt, die gebruyckt isin't verloHca

van den heere M'- Hugo de Groot» overtreft al d'andere,

Nae dat befloten was op den nacm van de Staten Ge-
nerael, gevangen te nemen den heere van Olden Barmvd$

(hoe-wel weynigh tevoren genomen zijnde indebe-
fcherminge van de Staten van Hollandt ) M'- ï{(mhou$

Hoogerheets , pe.';fionaris van Leydcn , M'- tiugo de Groot,

penfionaris van Rotterdam > cnde gecommutcerde raec

van de Staten van Hollant. Soo is, als fy dé 19. Augufti
1618. fonder eenighachterdencken tehove quamcn9
den penfionaris de Groot y uyt dc kamer van 'tcollegic

der gecommitteerde Raden , den Advocaet uvc den in-

gang van de felve kamer, ende de penfionaris Hoogerheets,

mede daer ontrent j ende bereyt zijnde om datehcken in

de vergaderinge tegaen, aengefeyt, dat fi)n Excell. haer

wilde fpreken cnde meenende daer na toe te gaen, zijn

fy ondcrtufichen gevangen genomen 1 cnde elck in een

befondere kamer geleyc . Korts daer aen heeft de huyf-

vrouw van den gemelten heere de Groot , Maria
REyGER.sBER.GH5eé kloeckmoedige JofFrouwt

niet Requejie yerfocht , by haren raan te mogen komen 9

cnde by hem in de gevangenifle te blijven > ten eynde >

ende uytwijfen van de faeck . Dan fulcx is haer gewey-
gert . De gevangene hebben een lange wijl gefeten eer

fy aengefproken w'ierden •, daernaezijnfc, op haer me-
nighvuldigh aenhoudcn, bywijlen eens gehoort, ende
dan liet men haer wederom vele weke ftil fitten;tot dat»

nadentijt vanfcsmaenden, vier-en-twintigh Rechters

gekorenzijn> om defake byde hant tenemen; gelijck

fy begonnen hebben den 1 1 . Februari) 1619. 'T welck
foo uvt-^evallen is > dat den Advocaet , niet tegenftaen-

dehcc menighvuldigh tufichen-fpreken, van de Am-
N n baffa-
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bafladcurs van Vrancrijck i ende andere Groote > op den

1 3 . Mey > van *t felfde jaer by de Rechters ter dooi ver-

wefen werde . En hem is dienvolgende fijn grijs ende

afgedooft hooft door den beul af-gehouden. Te voren»

ende infonderheyt nae den Advocaer het leven was be-

nomen (fchrijfc de heere Grotiw) hebben de beleyders

van defe fake, alle mogelicke middelen , foo van goe-

de toefeggmge > als van dreygementen gebruyckt , felfs

oock het fchavot , daer op de executie was gefchiet > vijf

of fes dai^en laten ftaen , ende den fcherp- rechter in den

Hage gehouden, om de huyfvrouwen, ende vrienden

van de twee gevangenen te bewegen tot verfoeckvan

pardoen, Maer hierin heeft haer de gemelte Joffrouw

Bjygirjbergh , foo kloeckmoedigh gedragen , datfy felfs

haren man noch tot ftantvaftighevt vermaende>endc dac

hy doch gancfch geen vergiffenifle zoude verfocckcn t

indien hy niet mifdaen en hadde . Het felfde dede de

huyfvrouw van d'heere Hoogerheets, Joffr. Hillegond
Wentsen, die een dochter was van Wl'- jidriaenfVem'

fen , eerft penfionaris van Dordrcchti daer na Raet in den

hooge Rade » ende van JofFr. lojyne van der Nyenhurgh

M'- Corntlis dochter,Raets in HoUant. Defe fterfdaer na

by haren man in de gevangenis>ende werde het lijck van

Louvej^eyn in haer vaderlicke ftadt gebracht , ende aldaer

met gevolgh van den Borgeraeefter , Magiftraet , ende

ontallickeborgersjby haer voor-oudersfeer ftatelick be-

graven . Grotm fchrijft oock , dat foo wel haer huyf-

vrouwen , als fy luyden felve , liever hadden al te lijdeni

dac andere haer zouden willen aendoen, dan dat,yemant

van haer met eenigh verfoeck de eer , ende de waerheyt

zouden verkorten. Hier op zijnfe dan den 18. Mey
vcrwefen in een eeuwige ge vanckenifTe , met verbeurte

van alle haer goederen. Ende wierden dienvolgende op

het huvs te Louvel^eynby Gorkom gebracht, ende clck

in
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ineen byfondere kamer, foo datfe nnalkandcrenfien

»

noch fpreken en konden, op gefloten. Nae dac fy aldus

negen maenden voor het vonnis , eenige weken na hec

felvige inden Hagei een jaeren ihien maenden tot lo«-

vejieyn in groote droefheyt ende eenfaemheyt haddS ge-

feten : foo is door de voorfienigheyt Godts ( Tonder dc-

welckenietengefchiet) degemelte Joffwuw de Groof

een middel voor gekomê,waer mede ly haren man,hoe
fcherp hy oock bewacrt wcrde, uyt degevangenifle ge-

kregen heeft, fcnde gelijck eertijts de Troyanen hec

Criecfche paert, de Krijghf-knechté van het kafteel van

Breda het turf- fchip, felver hebben ingehaelt : foo is de

gemehe Heere van fijn bewaerders felve uyt de gcvan-

genifle gedragen . Het welck aldus toeging : Alfoo hy
alle fijnen tijt beRedé in de ftudven, ende daer toe alder-

hande boucken van doenhadde, foo waren die van de

wacht gewent, dat feker koffer met boucken dickwils

ginfch crde weder ging. Het welck wacrgenoroen zijn-

de by de gemelte Joffrouw de Groot y heeft haren n.an

daer een ruymen tijdt in gehouden , om te beprouven

«

ofhy fulcx zoude konnen verdragen . Als dat wel u\c-

viel, foo heeft fy hem daer in gefloten, ende door de

krijghf-luyden alfoo beneden laten dragen, veynfende

als of haren man , de gardijnen van 't bedt toegefchoven

zijnde , noch lagh en fliep . En is foo voort , door een

dochter van twintighjaicn,die ondertuflché vele fmaets

van de krijghf luydeniende de wacht moft uyiftaen, ge-

luckelicktot Goikom gebracht. Aldaer het koffer in'c

gewoonlick hu^sgefet zijnde, is door de dochter ge-

opent ; ende d'heere de Groot hem in metfelaers kleede-

ren (die daer toe al ree lagen) verkleet hfebbende , is met
een maetftock in fijn hant uyt Gorkom gegaé op Wael-
w ijck » ende van daer op Antwerpen . Drie dagen te

voren hadde hy van wegen fijne gevangenis defe vier

N n i veif-
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verfkens in feker ftam-bouck gcfchreven

;

Qms matrü dvm earcer dit in luctm ,

QiuH corptsf animum mort carctrü vincit^,

(^os morteftmBos terra tarcer ex(peEiat >

'Nunquam nimis ttmere earcerem debent .

Defe verloflinge ftonc de PringeflTe van Condé foo

wel aen, dat fy tegens de gemelte JolFrouw dt G^oo^fey-

dchoe het haerfpeet, fulcx mede nietgedaen te hebbê.

Want de Pringe haren man,mede lang m Vranciijck ge-

vangen gefeten hadde

.

9. lek zal noch eenige andere by-brengen, die met

fonderlinge trouwe, ende vroom bedroghi hare mans

het leven behouden hebben

.

C O N R A E D éedtrde, kcyfer van Romen , oorloge

voerende tegen Gudfho ,hertogh van Beyeren,belegcr-

de Winhtrgm, een ftadt in Swahen. Dewelcke vallende m
Keyfers handen , foo heeft hy de Vrouwen uy t genaden

toe-gelaten, dat al 't gene fy op haer fchouderen kon-

den draeen , mede mochten nemen. Sy haren huyfraet i

ende koftelickhevt achter latende, hebben haer mans op

de fchouderé gefchort.ende alfoo de ftadt uy t gebracht.

Maer Frederick. de broeder van Conraed riep,dat fy tegen

het verdragh deden,ende dat men fuick bedrogh met en

behoorde toe te ftaen. Dan de Keyfer prijfende haer ver-

ftantende vromighcyt, heeftfeonbefchadight met haer

mans laten vertrecken. Een daet weerdigh om onthou-

wen te werden . Men fchrijft dac Lortw^o de\ Media»

prince van Floren9e,foo grootê genuchte daer in tchep-

Te, dat hv, door het lefen van die daet, geheel fieck zijn-

de, genefen werde. De edele Ridder, heer DamelHeins,

heeft mede in fijn jonckheythet beraet vandefe Vrou-

wen aldus uvt-gebeeldt:

De Kfyfer heeft deftadt , de Kjyfer heeft de tvaUen :

Wy :{ijn in 's '0)ams wil , en inf;^n machtgevallen : ^
^
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Ons mannengaen ter doot : en al baer vrome daet

En heeft haerniewers toe , dan tot dedootgthaet •

Haer levenJïaet in ons : ons is tvat toegelaten ,

Soo wy dat wel hefteen , datfat haer komen baten

,

Eenyderwortgejont al dat hy dragen kan

,

Wy laten hem onsgoet , tvy nemen onfen man

.

Men leeft > dac de felfde gauwigheyt by de Vrouwen
van Cremagebruyckt is » als fy , om haer wederfpannig-
heyt, van de keyfer Frederick.Barbaroffa,be\egm zijnde»

met dat befpreck in genade genome wierden, dat fy niec

meer goets met haer uyt-nemen zouden » als fy op haer
fchouderen , ofte in haer handen dragen konden. Wanc
fy het goct niet eens aenGende > droegen haer mans, kin-
deren , ouders , ende bloet- vrienden de ftadt uy t

.

Dicrgehjcke is mede gefchiet in den oorloge , die de
vcreenighde Swaben onder keyfer Maximiliaendeneerfie,

tegen de Switfers voerden. De Switfers hadden de ftadc

Blumelfeld in haer gewelt gekregen, verfckercnde de be-
legerde haer leven , ende foo veel elck op fijn fchoude-
ren uyt-dragen konde. De Vrouw van I{pftneckj overfte

vandieplaets» wetende dar het op haren man gemunt
was, heeft hem op haer fchoudcré uy t de ftadt gcdragé

.

lo. Thes IA , de fufter vanden ouden DionyfittSyt)-

ran van Syracufen , getrouwt met Philoxenufy dewelcke

»

wat regen Dionyfm aengerecht hebbende , uyt Sicilyeii

gevloden was, ontboden zijnde by haer broeder, ende
beftrafcdat fy de vlucht van hare man niet acn-gebrachc
en hadde : Wat , feyde fy, meent ghy dat ick foo kleyn-

hertigh, ofrefoo verworpen van gemoet ben» dat by al-

dien ick van fijn vluchten geweten hadde , ick hem niet

gevolght en zoude hebben, ende op wat plaetfch het

,
zoude mogen zijn,niet liever en zoude gew eeft hebben,
de huvfvrouw van den balling Fhiloxenw^sh hier in mijn

vaderlant de fuiter van den koning Diom fiw f Dit he>-

N n 3 ligh,
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lighi ende vroom gemoct dkv^nSyyacufm iovcrwon-

deriüg nemende, hebberitna dat de Tvrannen verjaeghc

waren, haer, de wijlfe leefde, in groote achtinge gehou-

den , ende nae haer doot , alderhande eere bewefen

.

Maer fulcx en heeft by vele Vrouwen nier bv woor-

den gebleven , maer is mecter daet kloeckmoedelick

uyc-gevoert. Waertoede Hilioryenons vele exempe-

len geven, van Vrouwen > die haer geen ongemack »

noch geen gevaer ontöen en hebben , om hare Mans in

ballingfchap verdreven zijnde , te volgen

.

Chilonia huyfvrouw van Cleomhrom,tndz doch-

ter van Leoniddf.he^'ds koningen van Lacedemonyen,z\s m
borgerlicke oneenighey t de man haren vader in balling-

fchapgcfondenhadde, foo heeft fy van haer man ver-

worven de vaders herftellinge. Maer als daer na de kans

verkeerde, ende dat Cleombrotm van Leonidat uyt de «adc

gejaeght was , Cbilonia den felfden arbeyt voor haer man

by haer vader aenwendendcals fy merckte alles vergeets

te wefen , al konde fy geluckelick by haer vader in'c va-

derlant leven , foo heeftfe even-wel liever haren man in

fijn ballincfchap gefelfchap houden

.

Als Chomems, mede konhg vztï Latedemonyen, van

^ntigonui koning van JW^cctiowycM verjaeght was, ende

hv in Egvpten hem begeven hadde by den koning Fio-

lomm, ende dat de huyfvrouw van Pamhtm , diemliin

cefelfchap was , haren man volgen wilde , foo werden

Fy wel bewaer: door haer Ouders, die fulcx gantfch te-

gen was . Maer fv met een loofhcy t ontkomende ,
reec

by nacht nae de zee toe , ende onbekent fcheep gaende,

quam alfoo in Egvpten by haren man, met den weicken

fv aldaer leefde in groote liefde

.

Herodias heeft mede een groote trouwe getoonc

aen haren man , den Vier- vorft Hmdts , als fy met hem

te Romen gereyft zijnde, om haren broeder Agttpj^^^^
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befchuldigen , de fake heel andersfagh uvtvallen. Wanc

haren man te Lyon als baUing gefonden zijnde.al werden

fy veel van haer broeder,ende om haer broeders wil van

den keyfer Caligula gebedé, dat fy in haer vaderlant zou-

de willen keeren, met aenbicdinge, dat fy'tgedeehe

van 't Prinldom , dat haren man befeten haddc » zoude

genieten; foo heefcfe liever verkofen in Vrancrijck mee

haren man in armoede te leven » als fondcr hem groote

fchatten in haer vaderlant te befitten

.

PrifctH befchuldight zijnde , dat hy van de Pifoniaen-

fchc famen-rotting tegens den keyfer Ntro , wcteofchap

haddei werden eeuwigh gebannen. Antonia Fla-

ciLLA fijnhuyfvrouw, alkondefy te Romen in groote

rijckdom leven> heeft voor rijckdom ende vaderlant ge-

ftelt I de balUngfchap met haren man .

Egnatia Maximilla j volgende het exempel

van Fla€illa,htct'i medej verlatende alle haer middelé,ha-

ré man Gallus in fijn uyt-landigheyt gefelfchap gehoudé,

om de felfde oorfaeck , als Prifcui , verwefen zijnde

.

De koninginne Hipsicratka, heeft haren

man Mithridates uytermaten feerliefgehadt. Om wiens

wille het haer een vreught was, dat fy haer fchoonge-

waet, in mannelick wefen moft veranderen. Want laten-

de haer hair affcheren y wenden fy haer met wapenen te

peert terijdé,om dar fy foo veel té lichter by al fijn moe-

. yelickheyt, ende gevaer zoude komien wefen. Soo ózty

als hy van Pompeiin overwonnen was , ende door wilde

ende woefte landen vluchteden , fy hem met een onver-

moeyelick lichaem » ende gemoet qevolght is . Wek-
kers foo groote trouwe acn Mithridaus , in fijn ongeluck

ende droefheyt , de groocfte trooft , ende aengenaemÜe

verfachting gebracht heeft . Want hy meende dathy

mee fijn huys, ende huyfgoden dwaelde> dewijl fijn

huyfvrouw by hem was

.

N n 4 Ten
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Ten tijde dat AntonitH , Augujlus , ende LepiduSy dc

macht vaii't Roomfche rijck verkracht 9 ende onder de
macht van haer drie gebracht hadden 9 foo lieten fy de
namen van de genei die voor de vryheyt van*t vaderlant»

haer tegen geftaen hadden I op eenbert aenflaen> ende
geit op haer leve ftellen; ende alfoo een yegelick machc
gegevé,om die wel beloont om hals te brengé. Doen is

mede by de Romeynfche JofFrouwé, de houvi^elickfche

liefde>iii*c verbergen,eü 'tvolgé van haer mans geblejcé,

»>4d///<j,als fijnen naem van de gcmelce Drie- mannen
aen-geflagen was, uvtde ftadc gevlucht zijnde, ende

van fijnen knecht verklicktaen de krijghr-knechten,be-

weeghden haer door grooter belofte, als fy van fijn dooc

2ouden hebben , een ceycken» dat hy haer gaf, te fenden

aen fijn huyfvrouw. Sy bracht op de komfte van de fel-

vige al haer koftelickheyt voor, ende feyde dat fy 'c haer

gaf> door dien fy haer beloofden haren man wederom te

leveren, al was het dat fy daer van noch twijfFeldé. Maer
dc goede Vrouwe en is in haer Godtvruchtigheyt niet

bedrogen geweeft. Want de krijghf-knechten huerden

voor Ac'ilius een fchip » ende brachten hera in Sicilyen *

Ltntulut mede uyt-gefchreven om vermoort te wer-

den t werde feer nauw bewaert van fijn huyfvrouw Svl-
piTiA, op dat hy fonder haer nieten zoude vluchten:

dan niet willende haer in gevaer brengen > is heymelick

gevlucht in 5/c/7y««,ende aldaer van Sext. Pompeius fchout

gemaeckt zijnde , fchreef aen fijn huyfvrouw van fijn

©verkomft, ende nieuwe eere. Dewelcke als fy verftaen

hadde,waer haren man was , al werden fy van haer moe-

der J«/i4 naeuw waer-genomen I foo isfy even-wel in

meylTcns kleedercn , met twee mevlTens » ende foo vele

knechts heymelick by hem gevloden. Ende fy en heeft

niet ontfien haer felven te doen acnflaeniom hare trouw

te toonen tegen haren aengeflagen man •

De
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De Vrouw van Apulms , wiens naem mede aenge-

üagen was , dreyghden haren man > dat fy hem zoude

inelden,by aldien hy alleen wilde vluchté;waer door hy
gedwongen was haer tegen fijné danck mede te nemen •

Een ander heefc haren man in dekens genaeyc > ende

foo van haer huys nae de zee laren brengen » van waer fy

roet hem de vlucht nam op Sicilyen

.

Plotina, een vrouw van fonderlinge trouw» ende
cerbaerheyt, is mee afgefchoren hair ende op fijn mans
haer aengeficht toegemaeckt > ende haer juweelen ende

gout in bande om haer lijf gegordelt hebbende,midden

door de wacht van de kri;ghf-luYden,endc de bloote de-

gens» alle gevaer deelachtigh zijndei eh voor haer mans
welvaren een altijt wakende forge dragende » hem in (ija

ballingfchap gevolght

.

Een JofFrouw van M«j verftaen hebbende, dat haren

man AUxander in fekeié flagh tegen de Turcken, gevan-

gen waS)ende dat hy voor flave verkocht zijnde het lant

bouwde » verkleeden haer in monicx kleederen » reyfde

over zee» en en ruften niet eerder» voor dat fy haren man
vondt , lofte , ende wederom bracht

.

De huyfvrouw van Gyfbm van ComgtOi als haren man
doorfamen-rotting van haer naefte vrienden geftooien

was uyt het hooge gebiedt van Pama, en fy in den op-
roer , van haer broeder » een van de famen-rotters » ver-

maent werde, dat fy haer uyt het gevaer in fijn huys zou-
de begeven, fy met een ftuers gefichthaer omkeerende»
ende hem verrader noemende, Godt verhoede, feydefe»

dat ickmybefmetten zoude, met in dat huys tegaen>
'cwelck tegen fijnen vrienc foo trouwloos geweeftis,

ende dat ick vaa 'c broot eten zoude, 't welck oock felt's

de honden om die groote trouwloofheyt , al hadden fy

grooten honger , niet en zouden willen aenraken: ick

zal liever na mijnen man gaen , dien ghy door den bande

N n ) vao
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van mijn houweiick hebt bedrogen, endc zal my voor

hem ftellen , dat hy u ongelijck op mijn wreeckt . Als

fy dit gefeyt hadde^ is fv bloots voets» ende met hangen-

den hair na Cafiro Nuovo > daer haren man was , gegaen 9

cnde hem daer te voet vallende , badt al fchreyende , dat

hy met hare doot wilde wrecken't ongeJiicki 't welck

hem van hare broeder [{odand aengedaen was. Ende hiel

hiel hem voorts in fijn droevige ballmgfchap gefel-

fehap , daer fy in vreught by haer naefte vrienden hadde

konnen in de ftadt blijven

.

Als de marcgraef 5;»mo/4 met die va Beyeren eerft quam

in't lant van den PzK-gï2cfFrederick.de V. gekroont ko-

ning van Bohemen , foo wafTer een man Chrifloffel Theon

genaemt , beroert in al fijn leden i die van fijn vrouw op

den hals gefchort werde , en alfoo uyt het gevaer 1 300.

Engelfche mijlen ver gedragen, gelijck in't Engels be-

fchreven is door ^thean Herpin .

11. Gevoughhcker heeft Th vRiA haren man L«-

crem, wiens naem mede van de Drie-mannen was doea

aenflaen , in cenen verborgen hoeck van haer kamer ge-

houden,ende voor den aenftaendcnondergang.nict fon-

der haer groot gevaerjbefcherrat; ende heeft alfoo door

een uytnemende trouwe te wege gebrachtjdat als de an-

dere geproftribeerde in vremde ende vyanden landen, door

de grootfte ellenden van lichaem,ende gemoet, naulicx

ontquamen, hy in de kamer, ende de fchoot van fijn

huyf-vrouw behouden bleef

.

Ons wert oock een treffelick exempel van 's mans be-

houdenis gegeven door Epponina. Haren man I////Mi

Sabinus feyde , dat hy van 't geflacht van de Cafares was

,

en worp hem felvcn tegen den kcyfer Vefpafiaen op voor

keyfer : dan werde haeft met alle fijnen aenhang verwon-

nen . Ende als hy lichtelick om fijn leven te behouden,

bv de Barbaren konde loopé, foo heeft hy fulcx gelaten
^ om
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c om fijn lieve huyfvrouw, dewijl hy de felfdc wel

c mede nemen, noch oock verlaten konde. Endealloohy

5 eenhouve hadde, daer veel gewelffel onder deaerde

I was, alwaer alles in vcrberghr konde werdé, alleen twee

vanfijndicnaersbekenf.fooheefchyd'anderal tefamen

oorlofgegeven,de houve aen brant doen tteken,en hem

onder d'aerde begeven.rendende den eené dienaer Mar-

tults, aen fijn huvlvrouw,dat haren man door tenjn om-

gekomen was . ende mee de houve tot aflche verbrant.

Want hv wilde door den rouw van fijn huyfvrouw,doen

verfekeren fijne doot . Hei weicke oock alfoo gefchie-

de. Wa«»t U'O drae fv de tijding kreegh.vielfe al weenen-

de endc kermende ter aerdc , ende was drie dagen endc

drie nachfen (onder eten. Het weick Sahinm vernemen-

de , ende vieefende dat fy haer leven verkorten mochte:

liet haerheyraclick door weten, dat hy noch

leefde, ende verborgen was : macr dat fy doch noch wac

in dien rou v te ftelkn voort wilde gaen , ende te degen

den doot van haren man zoude veynfen. Dit ellendigli

fpel wiftfy feer wel uvt te fpelen : macr verlangende nae

haren man, quanVs nachts byhem, ende leefde alfoo

onder de aerde . Nae fevcn macnden, alfler hope gege-

ven was , dat alles vergeven zoude werden , loo hcehle

hem, in ander kleederen, ende fijn hoofc anders gefcho-

ren zijnde.om onbekent re wefen, te Romen gebracht.

Maer de fake niet nae wenfch uvtvallende , keerden hy

wederom in fijn fpeloncke : ende fy den meeften tiit met

hem onder de aerde overbrengende, ging fomtijcsnae

Romen, haer vrienden en bloet verwanten verfoecken

.

Ende fy luyden met haer in het badt gaende, en konden

niet gewaer werden, datfe fwanger was. Want mee

feker falve , daer de Vrouwen het hair gout-verwigh

mede makë, ende waer mede het vleyfch opfwelt,heerc

fvalhaerUchaem foo doenfwelleni dat de dicktevan

den
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den buyck niet uyt en ftack . Den arbeyt heeftfe als een

lecuwione uytgcftaen , endc twee fonen onder de aerde

gebaert. Ten leften de fake uytgekomen zijnde» dede

haer de Keyfer ombrengen , Maer heeft oock de ftraffc

van dien dootflagh geleden > als in korte tijt Gjn geheele

geflacht tot den gront toe uytgeroeyt werde . Want in

fijn rijck en is geen droeviger faeck gefchiet > ende daer

cn is niet geweeft » feyt Plutarchtu , dat de Goden , ende

Menfchen, meerder verfocvden . Maer fy heeft aen de

omftaenders de bermhertigheyt ontnomen door haer

kloeckmoedigheyt » ende ftout fpreken % waer door fy

den keyfer Vtfpafianw meerder verbitterde . Want haer

leven nu verloié ftellende>noemde fy hare doot een ver-

anderingc: ende feydcdat het haer veel aengenamer ge-

weeft was in de duyfternilTe > ende onder de aerdei te le-

ven) als te moeren üen) dat hy het rijck befat

.

1 2. Hier-en-boven zijnder noch veleidie niet alleen

haer mans verbergen>ofte haer ballingfchap deelachtigh

hebben willen wefcn , maer oock haer door felve; ende

hebben ofte met haer» ofte gantfch niet willen leven.

ArriA is haren man eenen trooft in de doot,ende ex-

empel geweeft»een vrouw van fonderlinge kloeckmoe-

digheyt. Haren man C^cima Patui lagh kranck» foo de-

de oock haren foon » beyde» gelijck fcheen, totter doot

toe , de foon » een heel fraey kint > quam te fterven » die

fijn Ouders niet minder aengenaem en was om fijn goe-

de gaven » als om dat h y de foon was . Defen beftelden

fy foo ter aerde» datter de man niet eens afen wift : ffilfs

in fijn kamer komende» hielfe haer of de foon noch leef-

de » ende al aen de beter hant was. Jae als hy dickwiis

vraeghde» Hoe het kint al voer» foo gaf fy voor ant-

woort, Het heeft wel geruft, ende begint al wat te eten.

Maer als de lang ingekropte tranen de overhant kregen»

ende uytberfteden, dan gingfe buyten> ende gafhaer toe

treti-
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reuren, Dacr van verfadight zijnde, quaernfe wederom
jinnen met drooge oogen , ende vrolick gclaec , al otfe

• n haer verlies buyten gelaten hadde. Scribohianui hadde

K oorloge tegcnsden keffer CUuditH aengevangen. P<etm

was roede van fijn volck ge weeft > ende werde daeroro $

U na dat Scribonianm doet geflagé was,na Romen gefleept,

My moft fchcep gacn . ^rria badt de krijghf luyden

»

dat fy mede mocht varen. Wel, feyde fy, fuh ghy cencn

borgemeefter vremde knechts geven, uvt welckers han-

den hy zal moeten eten. die hem fijn kleederé,fijn fchoc-

ren zullen aentrecken; ick zal het allegader alleen doen,

Maer fy en konde niet verwerven . Daer op huyrden fy

een viflbhers fchuytgen, ende volghdéalfoo het groote

fchip . De felfde , als de Vrouw van Stribonianm , haren

man voor den Keyfer melden \ Zal ick u hooren, fprack

fy,in wiens fchoot Scribonianm vermoort is , en ghy leeft

noch^ Waer uyt blijckt, dat het voornemen van fterven,

haer niet fchierlick aengekomen en is . Als oock haer

\
fchoon- foon Thrafeas , een fcer vroom raetf-heer , haer

;
badt , dat fy doch het fterven uyt den fin wilde ftellen

»

ende onder andere feyde , Zoudet ghy dan willen , dat >

i indien ick omquam,u dochter met mijn ftorf^ gafvoor

! antwoort, Indien fv foo lang, ende in fulcken ecnigheyt

;
met u geleeft zal hebben, als ick met P^etus , foo wil ick

;
het wel . Door welckc antwoort vermeerderde fy de

forghvuldigheyt van haer volck. Sy werde wat nau-

wer bewaert: fy mercktcn dat, ende ,*T is ai tever-

geefs , feyde fy : Ghy kont wel maken , dat ick qua-

lickfterve» maerdat ick nieten zoude fterven, en konc

,

ghy niet doen. Dewijlfe dit fprack, foo fprangfe op

;
uyt haren ftoel > ende ttiet haer hooft met fulcken

1 gewelt tegen de muyr, datfe van haerfelven viel.

f
Wat bekomen zijnde . Ick heb u wel gewaerfchout >

feyde fy , dac ick wel een wegh , al was hy harde 9 zou-
de
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de vinden tot de doot , indien ghy my eenen lichten

weygerden. Daer na als haren man ftervê moftjheefife

felve den poengjaert uyt-getrbcké, endeom hem moet

te geven , den felven eerftin hacr borft gefteken , ende

alfoo bloedigh uyt-treckende , aen hem over-gelevert

,

roet defe woorden , Patus , het en doet niet zeer . De
poëet Martialis heeft dit mede befchreven : wiens verf-

fen ick hier ftelle uvt de overfetting van D.Lydius

:

^Is Ayyu hetfivem trockuyt hatr ingtwant ,

Caf[y het haren man kloetkymedtgh in deham ,

Enfey , Gelooft het vry , mijn wond ff(onderfmert ,

Maer dieghy givenfult , diegaet my door het hert .

Hier magh wel by komen Pompeia PAVLiNAjde

getrouwe huvfvrouvv van den grooten Seneca . De key-

fer Nero en had op den felfden geen goet oogh , dewijl

hy achtcrdencken kreegh, dat Seneca yet tegen hem aen

leyde : ofte veel eer , om dat hem , als regerende in alle

fvreethey t ende bloet-ftortinge , de vromigheyt > ende

'cvryfpreken van fijnen goeden meefter in de weegh

was . Derhalven liet hy hem door een Hop-man aen-

feggenjdat hy fterven zoude. Welckc bootlchap Seneca

fondereenige verbaeftheyt ontting , ende wilde fijnen

uvterften-wille fchiijven . 'T welck als den Hop-man

niet en wilde toe-laten;foo heeft hy hem tot fijn vrien-

den keerende,haeraengcfeyt, dewijl hy belet werde

hare verdienften tebeloooen, dat hy 'teenighfteende

befte hy hadde, te weten het beelt van fijn leven haer

naliet , 't welck indien fv in haer gedachtenis hielen,

zouden van foo ftantvaft'ige vrientfchap behouden de

facm van goede konften . Met eenen heeft hy haer tra-

nen , eerft met goede woorden , daer na wat heviger als

berifpende , tot ftantvaftighevt opgeweckt , vragende,

IVaer :(ijn nu de leeringen der fVijlJun f IVaer :{ijn nu de rede-

nen ^ die foo velejannoverleyt T^jjn tegen*tgmt7;pudt mogen
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everkpmtn ? Want wim ü otihekem g(it^teft dc wrtetheyt van

hierof daer en wm niet ovetigh na het ombnngen van moeder en-

de broeder, alsdaerby te brengen de doot van fijnmeejier ende

opvoeder . Als hy dit, ende dieigelijcke foo in't gemeen
gefproken hadde » omhelfden hy fijn huyfvrouw , ende
badc haer ernftelick datfy haer droefheyt zoude mati-

gen, en de felvige niet eeuwigh en zoude houden, maer
in overdenckinge van fijn deughdelick leven > het ver-

lies van haren man met eerlické trooft verdragen. Macr
fy in tegendeel verklaerde j met hem te willen ftcrven >

ende vcrfocht dat haer yemant van de Krijghf-knechten

wilde ombrengen . Waer op Seneca hare eer (gelijck

Tacitm fpreeckt ) niet tegen zijnde, als oock uyt liefde

,

dat hy fijne wel beminde niet tot fpot ende ongelijck

zoude laten ; Ickjjadde u , feyde hy, verfachting van 't levert

aengetvefen , danghy hebt liever de eere van de doot . Jek^en :{al u

het exempel niet benijden. Laet defiamvafiigheyt van defe kloec-

ke uyt vaert ons beydmgdijckjve[en , daer ii meerder lofin u eyn~

de. Hier op hebben ly meteenen flagh de aderen van
'haer armen af-gefneden . Seneca , om dat , doordien fijn

lichaem out was , ende door foberheyt uyt-geteert, het

bioet niet wel af-fchieten en kondc , dede oock de ade-

ren van fijn beenen door-fiiijden. Ende op dat hy, door
fijn groote fmert , het gemoet van fijn Vrouwe niet en
zoude befwaren, ende hy oock fiende hare pijn, tot on-
vcrdult niet en zoude vervallen, foo raden hy,datfe haer

in een ander kamer zoude laten brengé. JVlaer Nero hier

van verwittight zijnde , alfoo hy geenen byfonderen

haet op Faulinatn hadde , ende op dat den haet van fijn

wreetheyt niet vorderen zoude gaen,beval hare doot te

beletten . Door het aenporren van de krijghf-luyden,

ftelpten terftont de knechts het bloet , ende bonden de

armen. De weynigh jaren , diefy haren man over-leef-

den , toonden hare trouhertigheyt , in haer leden ende

aen-
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aengeficht, die foo bicyck bleven t datdaer gerioegh"

faem uyt bleeck, hoe veel levendige geeftenujthaer

lichacm gevlogen waren

.

Als Ligarius roede van de Drie- mannen uyt-gefchrc-

ven was, foo heeft fijn huyfvrouw hem verberght, ende

is in de verholen plaetfche by hem gegaen > vergefel-

fchapt van eene maeght . Maer als die haer verriet, en-

de fulcxde krijghf-luyden, die hem fochten, aenbracht,

foo is fy de felvige , het hooft van haren man dragende >

na geloopen > al roepende , lek hebbe hem verberght >

op de heelders is het felfde loon geftelt . Maer als nie-

roant haer doot en flough, noch aen en bracht, foo heefc

fy haer felven by de magiftraet aengegeven : ende als die

haer trouwe tegen haren man door de vingeren fagë, foo

dede fy haer felven door vaften fterven. Want alfoo den

aenflagh , om haren man te behouden , gemift was > foo

en wilde fy hem niet over-leven

.

Demetrim van den koning Pyrrhm overwonnen zijndd

ende uyt fijn rijck gejaeght, foo en heeft fijn huyfvrouw

P H 1 1 E niet langer willen leven ; maer heeft met haer

vrywillige doot de fortuyne nijt aen gedaen

.

PANTHEAjvande welckchier voor oockgefproken

is , heeft haren man Abradata, prin^e van Sufen , won-
dcrbacrlicken gc-ccrt ende liefgehadt. Want gevangen

zijnde bleeffy hem getrouw,cnde maeckte hem dé ko-

ning Cyvus , van vyandt vrient . Ahradata tegen die van

Egypten vromelick ftrijdcnde, om hem danckbaer te-

gen Cyrw/ te toonen , ende dat hv waerdigh wasfooeen

huyfvrouw, als Panthea, betreffende het ampt vaneen

wijs velt- ovcrftc, ende goet krijghf-roan , bleefvroroe-

lick in den flagh . Panthea om hem ccrlicke uytvaert te

doenjgeboodt dat al haer volck uyt zoude gaenjmaeck-

tenmede haer eynde, ende leggende haer hooft op de

borft van Abradata , is alfoo geftorven

.

Hec
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Het en is geen minder teycken van liefde tot baren

man geweeft» 't gene dat gefchreven wcrc van een Vif-

fchers vrouw . Want als de ViiTchereen hevmelick ge-

breck hadde > dac feer moeyelick was, ende niet en kon-

de genepen werden : foo heeft de Vrouw hem geraden >

dat hy niet langer in fulcké ellende leven en zoude, maer

dat hy met fijn leven oock een eynde wilde maken van

de fmerte der (ieckte. De man daer mede te vrede zijn»

de > foo heeft fy haer vaft aen fijn lichaem gebondcn,en-

de alfoo haer van een rotze in de zee ftorterjdc , is fv , die

haren man niet over- Ieven wilde» met heniicnacn hem
geftorven. De meerder wel-gemelcc heer Damd Hein-

fins heeft defe Vrouw ceriijdts in fijn Ncdeilandifche

dichten aldus doen fpreken

:

Ukhen altijt hifwaert , bedroeft tot allen tijden ,

I^iet om mijn eygen pijn , maer om een anders lijden

:

Synfieckjedoet myfeer ,fyn droefhen is de mijn ,

"Met hem hen ickjn druck^ , met hem hen ickjn pijn ,

Om datgby niet en kpnt , 6 lieve man , genefen ,

Sao moet icl^oock^altijt in druck^en ptjnewefen

.

Dus op dat /c4 magh :{ijn uyt droefheyt , ghy uyt tPee ,

Saofullentoy tefaem ons tverpm in de xee

.

Eertijts rekende een Vrouw by de Erw/enende G«/fw

groote eere j dat fy op het graf van haer man ftorf , ende

met hem begraven werde . Oock by die van Thracyen ,

ende al van oude tijden» als oock noch tegenwoordigh

by eenige volckeren ui Oojl-Wyewfpringen fy in't vyer 9

daer het lijck van haren man in brant-, ende houden voor

de grootfte eere » dieeeneerlicke Vrouw kan over ko-

men ,dat fy haren man in de andere wcrelt magh gefel-

fchap houden

.

Maer u kuyfch vyer , P o r t i a , dochter van die vro-

me ziele» M. Cato , zullen alle eeuwen met behoorlicke

Verwondering vervolgen. Ghy vernemende , dat uwen
O O man
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man Brutus voor de vryheyc van *t Vaderlandt fijn bloet

geftorc hadde , om dat u geweer geweygert werde > en

hebt niet ontfien, gloeycnde kolen in te flicken,met een

Vrouwelicken geeft het Mannelicke eynde van u vader

navolgende

.

Dan de Houvvelickfche liefde is inde Vrouwen dick-

wils foo groot>dat fy tot dit us-rerfle niet en behouven te

komen:maer wel van felB haer Mansdrouvighaffcheyc

vergefeltfchappen . Hier van verhaelt ons Malingre een

exempeliniijn Franfche hiftorve, van Henrye^/^Sa-

voYE , huvfvrouw van Charles de Lorraim, hertogh van

Mayenm, die nimmermeer verder van haer man en wasi

als Menuriiisvin de Son i waerom fy in fijn fware Ceck-

te , ende de doot daer op volgende in't jaer 1 6 1 1 .
foo

grooten fwarigheyt ftelde,dat fy hem na wevnigh dagen

gefelfchap hiel, werdende met 'een uytvaert,endc in een

graf te lo/jJTow/ begraven

.

Om nu over re flaen 't gene by de oude Poëten, aen-

gaende defe liefde , verhaelt wert van Evadne, Al-

cestis,Laodamia, ende andere ; feer aenmerckens

weerdigh is die van Jvlia , de dochter van IuUns C<efar,

Dcwelcke fiende, dat dentabbaert van haren man Pont'

peius met bloet befprengt zijnde t'huys gebracht werde

,

fulcken fchrick kreegh , dat fy terftont van haer felven

viel , ende met groote pijn en benautheyt een miflfchie-

nis kreegh , ende alfoo haren geeft gaf. Een doot, feyc

yakr. Max. tot groote fchade van de geheele werelt

:

wekkers rufte met die wreedtfte rafernye van foo veel

borgerlicke oorlogen niet en zoude ontroert zijn ge-

weeft , indien de eenigheyt van Crf-^rende Fomptius mee

een bant van gemeen bloet ware verknocht gebleven

.

13. Dat is een exempel van haeftige droefheyt ; ick

zal nu twee contrarye bv- brengen , in welcke door de

prootcblvfchap, om de onverwachte wcderkomftvan
de

i

I

i
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de Mans, de ziele beklemt zijnde, endede kracht van
een groote efi nieuwe veranderinge niet vcrdiagen ken-
nende , twee eerlicke Vrouv\ en inder liaeft haren geeft
gegeven hebben.

Een feker borger T/^ow^i van Pifa^ als hy van Pifa nae
Sicilyen zoude varen , werden onvoorfiens van eeiiige
Moorfche roevers befct. Welck ongtluck al viel het
haer foo fchierlick over den hals, dateer geen lijr eu was
van taet te flaen , foo weerden fy haer even wel al te fa-
men foo veel fy immers mochten. Maer dew ijlfe te on-
fterck waren , foo zijnfe van de Moren lichttiick over.
wonnen, eenige zijnder door geflagen; eenige gevan-
gen , onder vvelckc defen Thomof mede was, die vrome-
lick vechtende den broeder van den opperftender Mo-
ren verflagen hadde . Het welck hy feer qualick opne-
mende , den fclvigen alkdaegh wreedelick pijnighden 9

cnde ten laetften gevanckelick in Bai baryen bracht. De
andere zijn niet lang daer na op haer vrye voeten geflelt

,

ende vertelden, t'huys komende, aen fijn huyfvrouw
Argentina, ende kinderen het droevigh ongeluck
van Thomof . Sy wende alle forgeendenaerftighest aen,
om hem te verlofl[en ; maer het en wilde alnietgeluc-
ken. Ende als hy nu door wanhoop gantfch verwonnen
zijnde , rekening maeckte om in die ellende fijn leven te
verflijten , fooifl'er een van fijn fonen met fulcken God-
vruchtigheyttot fiji.en vader ontfteken,daf hs vaft voor
nam , ofte felver te fterven , ofte hem van dat droevigh
leven te verloflcn. Het welck foo geluckelick toegegaé
is, dat de vader eerder te Livorm ( 'rwelck de havé is van
P//4) aen-gekomé was > allTer rijdinge ware van fijn ver-
treek uyt Barbaryen . Aldaer in vrydom ziinde , fchrcef
aen fijn huyfvrouw , dat hy verloft was , ende welvaren-
de,van meeninge om 'sanderendaeghs by haer re wefen.
In'therte van die eerlicke Vrouwe fchooc diehacftige

O O X en-
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100 WTNEMENTH EYT
ende onverwachte tijdinge (varifoo verftandigen end*

vromenfoon te hebben, cnde haren lieven Man , waer

van fy de hope al op gegeven hadde> wederom te zullen

fien ) met Tukken kracht, dat fy na 't lefen van den brief,

haeroogen naden hemel opheffende, ende haer Mans

name dickwils roepende, doot ter aerdenviel-, londer

dac men haer met eenige roiddelé heeft konncn tot haec

felven brengen. .

Diergelijcke is weynigh voor onfen tijtgefcniet. Jje

huvfvrouw van müem Greffier, gefeyt de Boz/jTy^admirael

van Vrancrijck , als fy hem onvoorfiens verloft lagh uyt

de handen der wanden, ende uyt de gevangenis van

iowi^y^vf» in Vrancrijck weder-gekeert,ende hem wiU

lekom heetende omheUden, foo heeft fy door de groote

vrcught , in't by- wefen van vele, haren geeft gegeven.

14. Wat willen wy meer exempelen hebben van de

kloeckmoedigheyt, die by de Vrouwen teninfien van

de liefde tot haer mans getoont is^ zal even- wel met on-

dienftigh wefen, dat wy oock aenwijfen, hoe het de

Vrouwen nietaen moedt en ontbreeckt, om de doot

van haer mans , over de moorders te wreken .

Arcefilausy alfoo hy wat ftraf van naturen was, ende

den raet vaneenen quaden Laarchus volghde, was, m
plaetfch van een koning , een tyran. Maer Laarchus, de-

wijl hy felve na het rijck ftonr, ende de befte van Cyrewe»

ofte dede bannen , ofte doot (hen , leyde al de fchult op

>4rce/i , dewelcke hy ten laetften oock vergaf, ende

daer op, het rijck overviel, voor-gevende dat hy tbe-

waerde voor des koningsfoonB4«w. Dewelckc, ont

dat hy krepel was, ende jong van jaren,werden weynigh

ceacht : maer van de moeder,een eerlicke ende vriende-

licke Vrouw, hielen al de borgers fecr veel. Derhalven

Laarchus om de felfdeaen fijn fnoer te krijgen, verfochc

haer ten houwelick, mee belofte, dac hy haren loon
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BamswoorCijn kint zoude acnnemen , ende hem fijnen

met-gefelle in't rijck ftellen . E r. y x o ( foo was haren
naem) de fake met haer broeders overleyt hebbende,
feyde dat Laarchus met de felvige zoude handeleni veyn-
fende , al of fy daer mede te vrede was . Als hy met de
felvige gefproken hadde,ende dat fv de fake al op de lan-

ge baen fchoven , foo fonde hem Eryxo haer kamenier

»

bootfchappende , Dat de broeders tegenwoordigh het
hou welick tegen hiclé, maer indien hy by haer geflapen
hadde i dat fy het dan wel lichtelick zouden toelaten

;

dat hy derhalven foo het hem goet dorhte i's nachts by
haer zoude komen ; want als het foo begonnen wasi dac
hec dan wel zoude voortgaen , Laanhiu verblijde hera
feer in defe tijdinge , en fijn geraoet door de minnclick-
heyt van Eryxo met ydele ht»pe rerltont opgeblafen zijn-

de, beloofde te komen, daer fv gebieden zoude. Dir de-
de Eryxo met raet van haren outlkn broeder Polyarchus,
Als de tijt van de by -een- komfte gcftelt was , foo heeft
hem Polyarchus, met twee gewapende jongelingen in dc
fiaep-kamer verborgen, om raet eencn haer vaders dooc
te wreken,die Laarchus onlangs te vore hadde doen om-
brengen. Laarchus dan quara op den gefetten tijt,fondcr

gevolghjin de kamer van Eryjco, alwaer hy lerftont dooc
geflagen werde. Amafis koning van Egypten prees feer
de vromigheytendeeerbaerheyt van Eryxoy endeheefc
haer ende Polyxenusvccl eers gedaen, koninglicken onc-
haelt , ende met vele gaven befchoncken.

Meteen gemoet, maer met droeviger eynde heefc
Cam M A wiaeck genome over de doot van haren man.
Onder de Vier-vorften van Galatytn waren Sinatus, ende
Sinorix, de machtighfte » malkanderen oock in maegh-
fchap beftaende . Sinatus had een vrouw > die hy jonge
dochter getrout hadde , met namen Camma, niet alleen
om haer uyt-muyteude fchoonheyt, ende fleur van haer

O O 3 ja-
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jaren aenfienlick , maer noch veel meerder, om haer

deught in verwondering gehouden. Want fy en was niet

alleen eerlick,ende haren man liefhcbbendcmaer oock

verftandigh ende kloeckmoedigh , ende, om haer goet-

aerdigheyt, by de onderdanen wonderbaerlick aenge-

naem. Die luyfter werde ooek verroeerderr,dat fy zijn-

de prieftcrflTe van Diana , welcke godinne bv de GaUten

meeft ge-eert werdeiahijt inden dienft,ende bv d'ofFer-

hande, haer ^ieraei liet blincken . Als Sinorix op de fel-

vige gantfch verfot was, en haer noch door vnentlchapi
'

noch door gewelt cn konde bekomen by het leven van

haren man ; foo is hy een fchrickelicke daet aengegaen

,

ende heeft Sinatus met bedrogh omgebracht. Niet lang

daer na verfocht hv Camma ten houwelick i die meeftin

de kerck was , ende het ongeluck , van haren man met

verworpelick ofte ellendigh,maer met een grooté moet

verdroegh, voorfichtigh toeleggende op alle gelegent-

hevt, om haer over Sinorix re wreken. Maer hy guig de

Vrouw geftadigh met fmeecken, ende bidden aen, ende

het fcheen dat fijn reden al wat fiot wilden hebben
,
dat

hy in ander dingen beter was als 5/w4/«/,ende dat hy hem

oroeebracht hadde, niet uvt quaetheydr, maer door

haediefde gedwongen zijnde . Sy cn hiel haer in t eer-

fte foo geheel qualick niet.ende daer na fchee fy allencx-

kens wit meerder gehoor te geven. Want de vrienden

rieden het dapper aen,om de gunft van ^morw.die groo-

te macht hadde, te verkrijgen. Soo dat C^^^m^het ten

laetften toeftont, ende liet hem weten, dat hyby haer

zoude komen , op dat fy voor de Godinne het houwe-

hek aen weder zijde zouden beveftige. Sy ontfing hem

feer vricndelick,ende ieydcn hem aen den autaer,alwaer

eé wevnieh uy t de kop tot offerhande voor de Godinne

gegoten hebbende , dronck fy van 't overige een dee ,

Inde gafhet ander hem te drincken. Ende du was foe e
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wijn met vergiftoe-gemaeckt . Als fy fagh dat hy ge-

droncken hadde , biddende met een gekiijt de Godinne
5, aen , U > feyde fy , eerweeidighfte Godinne> roep ick

jjaen tot getuyge, dat ickoindcfen dagh mijn leven

5j na de doot van Sinaius veilengt liebbe, dat ick in alle

3, dien tijt geen vreught geracpt en hebbe 3 als de hope
5) van vv raeck , daei ick aen gekomen zijnde > nu by mi|-

3, nen man gae . Maer , ghy grootfte fchelm van al de
5j menfchenjlaet u volckjin plaetfch van een bruylofts-

3> bedde > voor u een graf bei eyden . Het weickals Si-

«oWa: gehoort hadde , ende al voelde dat het vergif be-
gan te wercken, is op fijn koetfe getreden, om door dat

fchudden ende hotfen eenige baet te krijgen, dan fulcx

niet konnende verdragen, begaf hem in een rofbare,en-

de is tegen den avont gt ftorven . Maer Camma, die het

noch tot 's nachts herde > vcrftaende dac hy doot was >

gaf 5 met een vrolick hert , haren geeft

.

Vani<ïcüi, koning van Perffm-, fone van den ver-

maerden VJfon Caffan , viel een van de velt-overften af %

met namen Pandoérus, Defe had een ovei fchoone huyf-

vrouw, niet over de fefthien jaren out,van de wclcke hy
boven-maten feer bemint werde . Sv hadde Pandoérus

lang gebeden,dat hy tegens den vyantnietflaen en zou-
de, ende als fy dat niet verkrijgen konde, fooverfocht

fy , dat hy haer , voor den flagh , doot zoude flaen , om
hem niette over- leven. Als hy dat oock weygerde,
is hy flaeghs gcgaen , alwaer hy bleef; ende de Vrouw
gevangen zijnde^vverde aen ccn van de overfte door den
Koning gegeven . Als defc haer trouwen wilde , foo is

fy daer lang tegen geweelt , ende ten laetlien fiende, dat

het op gewelt uyt-komen.zoude, foo namfe tijt van be-

raet , ende na datfe op een klevn cedulleken gefchreven

hadde , Noyt zullen de menfché feggen, dat de Vrouw
van FarMèm hem lang overleeft heeft- foo hecftfe haer

O O 4 fel-

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

30G28



104 WTNEMENTHEYT
felvenmeteenpoengjaert doorfteken; volgende alfoo

haren man ftervende, die fy levend niet en hadde ken-

nen by-blijven

.

De Schotten met haren koning R/Mf/;fr belegert zijnde

van de Engelfchen,werden dooi den honger geperft ee-

nenuytval te doen , maer van den vyandt omsingelt,

werdén tot een toejallegader verflagen. Haer Vrouwen

maeckten door haer eygen handé, dat fy hare mans niet

en behoufden teover-leven

.

Als Jfmond koning van Sweden , bleef in cenen flagh

tegen Hading koning van Demmercksn , G vn n i l d a om
haren man niet te overleven , ftorten haren geeft met

een poengjaert,ende hadt liever haren man met de doot

te volgen , als mee het leven te verlaten . De vrienden

hebben hare lichamen by een begraven, oordeelende,

dat fy wel waerdigh was het grafvan den genen ,
wiens

liefde fy voor haer leven geftelt hadde

.

Cecilia Barbadica van Venetyen , enkonde,

na de doot van haren man filippo Vmdramino. noch door

vermanen, noch door bidden van haer vrienden ge-

bracht werden tot eten , ende is alfoo , fonder fpreken

,

geftorven

.

Alsin'tjaer i6o2.den Hertogh van 54ioyeecneaen.

flagh hadde op Geneven , en veel van fijn volck by donc-

keralinde ftadt waren geklommen, foo werden die

meeftgeflagen, ende derthien gevangen . Onder dele

was mede een edelman Sonoi genoemt, die noch ten lei-

ven dage fijn vonnifTe kreegh om beneffens d'andere te

hansen > als ftraet-fchenders , die , midden in de vrede,

cefocht hadden de Stadt te pionderen. Son^ by de leere

ftaende, vraeghde offer geen genade was ,
ende foo men

geen medelijden met hem en wilde hebben ,
dat men

doch bermhertigheyt wilde toonen aen een Joffiouvv

met feven kinderen, ende aen noch een, dat fy onder
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haer herte drough , die hy wifte , dat na hem nier lange

leven en zoude. Na fijn doot dede de voorfz. JofFiouw

fijne huvfvrouw veifoucken aen de Heeren van Geneverty

het hooft van haren man , om hctfeJve re fien , ende te

kufleo, eer fy ftorve, hebbende voor haer genomen niet

te eten , noch te drincken , voor fy by hem ware. Hec

hooft werde haer gewevgert , met antwoorde , dat hec

ware ter plaetfche, daer het mochte dienen tot fpiegcli

ende af-keeringe van fulcke aenflagen . Sy bleet even-

wel volftandigh in haer voornemen , ende is , fonder te

willen eten ofte drincken , met haer vrucht geftorven

.

1 5. De Schrijvers prijfen , ende verheffen uyterma-

ten foodanige daden, wy mede de wonderbaerlicke

ftantvaftigheyt inde houwelickfche liefde-, dan en is

voorw aer niet prijiélick, dat de ft-lfde met de doot, die

yemant willens en wetens op fijn hals hielt, bcveftighc

wert, als ftrijdende tegens het gebodt des Heeren.

Veel beter is't met een fuyver gemoet fijn handen fuy-

ver te houden , ende de gedachtenis van fijnen man met

een kuyfch leven heylighlick ende onbevleckt te teren.

Waer van wy nu oock eenige exempelen zullen voort-

brengen .

CoRNELiA,de meer- gemelte moeder van de Grac-

chtn, heeft hethouwelick van Ptolomeus, koning van

Egypten , daer toe fy nae de doot van haren man Grac-

chus, met groote beloften, verfocht werde,af-ge(lagen ;

willende liever vvcfen weduwe van Gracchus , als koniu-

ginne van het rijck Egvpten .

Valema Messalina , weduwe van Sulpit ius,

gevraeght zijnde van haer broeders, alfoo fy noch jong,

fris, ende fchoonwas , offy niet hertrouwen wilde

>

Nfe« , feyde fy , want Sulpitius :{al voor mijn altijt leven

.

De MOTION, de dochter van ylreopagita-, en wilde

na de doot van haren bruydegom niemant anders trou-

O 0 5 wen-
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wen j kggende y te jonden k/ijgen ten overfpetldcr y endegee^ \ 3

nenman. fVantdat hywddoit was-, macr exeji-wdby hacr \

noch leefde.

A N r O N I A de jongfte y dochter van M. Anmius ;

Drie-man, ende OBavta (wiens deughdê wy hier voor

in dit capittel geroemt hebben) als haren man Dr/(/«x

in Duytflant overleden was,en wilde nimmermeer her-

trouwe, hoe-wel fy in fleur was van jaren,ende fchoon-

heyt : maer naulicx uyt haer mans kamer gaende, ende

altijt zijnde by haer fchoon-moeder Livia^ bleefal haer

leven weduwe , etide eerbaer

,

MARiA<^eMoLiNA,alsfynade doot van SanBius,

koning van CafiilyencndQ Leon, by vele tot hertrouwen

geraden werde» waer toe oock haer jaren endewefen
ichencn te helpen , Ick^ fal dat . feyde fy , geenfim doen

,

Want indien ick^een goet man kreegh , gelijck^ick^ gehadt hehbe ,

ƒ00 :^oude ick^vytejen hem te verlieftn j indier. een qitade.wat van

doen heh iek,, eenquaden te verdragen Derhalven haer kec-

rende tot de genei die haer het trouwen aenrieden, fey-

de 5 dat fulcke Raetf-Iuvden haren Koning niet trouw

geweeft waren. Want tc wenfchendatfy tot een twee-

de houwelickzoud- treden , niet anders en was, als on-

trouvvigheyt tegens haren tegenwoordigen Koning.

Beatris, dochter van den koning van Portugael,a\s

fy noch geheel jong van lohan , konmg van Caftilyen ,

weduwe gelaten was , ende vele Prinsen haer ten hou-

welick verfochten,gafvoor antwoort,D<i^ tvel-gemariier-

de , ende eerbare Vrouiven maer eens en trouden

.

Richarda, dochter van denprin9evan Saluffen,

ende weduwe van Niceolo da EJie , marck-grave van Fer-

yara , al was fy jong ende fchoon , ende van verfchcyde

grootc Heeren verfocht werde, en wilde niemant trou-

wen, fcggende , Dat haergenoegh was, eensgeirout te hebben.

ElisaSforza, dochter van den groeten Sfor:(a^

ende
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en fufter van Franeefco Sfor:^4Menog\\ van Milan. troudc

op haervijtthiende jaer Leonello, prin^evan S.Severin,

ende op haer feventhiende fwanger zijnde i verloor ha-

ren man. Naewelcke tijt fynovt en wilde trouwen;

maer de eerbare weduwe beftedé al haren tijt om haren

foon wel te onderwij fen

.

By de oude Duytfchen, daer wy Nederlanders mee-

ftendeel onfen oorfpronck van trecken, cn plachten,ge-

I1 jck Tachus fchrijft, de dochters maer eens te trouwen.

Ende by deRomevnen , volgens het geiuygenis van

Valer. Maximus , werden de gene , die met een houwe-

lick waren te vrede geweeft , met de kroon van eerbaer-

hevt gekroont. Want fy oordeelden, dat foodanigh

gemoet, infonderheyt van een Vrouw, door fuvvere

trouw onbevleckt was ,'t weick uyt de eerlicke flaep-

kamer van den verloren maeghdom niet cn wift te tre-

den : geloovende, dat de ervarentheyt van vele houwe-

iickf.n by-naeen teyckê was vanonwettelicke welluft

.

Maer van de eerbaérhevt der Vrouwen zullen wy bree*

der fpreken in't volgende Capittel

.

Het VI. Capittel

.

I . Dm de Schaemte de Vrouwen evgen ende aengehoren is

.

1. Ende dat derbalvenongelijck^kSben de gene, die de Dochters

laten beften

:

5. ^Ifoo de Schaemte haer meejl toekomt: ende daerombyvek

wel waer-genomen .

4. Even-wel oock^emeen by de Vrouwen .

5'. Wekkers Eerbaerheyt ooek,in't Houivelick^nootfakelickt^»

6. Eerbaerheyt der Maeghden ,

7. Selfs tot verlaten van haer Vaderlam ,

8. Andere met Gauipigheyt defelvige befchermt ,

9. Luda met het uytrutken vanhAcriirlitvmde Oogen ,

1 0. Ver*
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I O. Verfchevde door de Doet .

1 1 . Wrake dus doots by haer over de Aenfoucl^ersgenomen

,

1 2. Selver oock^op een valfche Na-ftgger .

1 3 . Enbaerheyt dergetrouwde Vrouwen «

1 4. Seher oock^met gefochte Dootbewaert .

1
5"

. Andere verkjracht xjjnde haerfelven ter doot gebracht •

16. Sommige haer Schendersfelve om gebracht .

NU puduiflTe virüm eft . noftras audacia frontes

I ncolit j & nos nil non licuifle juvat

,

Sobrius audit iners ^ vir caftus fabula vulgi

Luditur , & fucci nobiüoris egcns

.

Sic vitiis fortes ferimiir , virtute tenelli

.

Proh ! plus virgo viris omnibus una fapit

.

Pallada praepowit Veneri, vitaequepudorem

.

Et fummum claudit virginitate bonum

.

Succumbitgavifaneci, modö cafta fuperftet

,

Et jugulo Famam pofteritatis emat

.

Tarquini fcclerate , peri . Lucretia , longum

Vive , nihil decori vis nocet atra tuo

.

Nil peccas ;
quid corda fecas ^ ferus enfe Supcibus

Occidat , & j Roma vindice , pulfus eat

,

Infamis , damnatus , inops , & viótima plebis .

Tu , cafto radians fidere , ftella micas

.

Unam culpo necem , tibi quam , miferanda, dedifti.

Ah ! furis , infontes fodis , honefta , fmus

.

Mens agitata fuofe , Collatine, reatu

Solvit , Sc amenti pe6toia foffa manu .

Sim Deus : abfolvam fontem de funere dextram

.

Tu , Raptor , fceleris bis moriere reus

.

DE dochter vmde Deught , de Schaemte dient befchreven ,

Die hoort de Vroutve toe , daer tvertfe door verheven ,

Die is haer eygengoet . In mannen is *t eenfout ,

Ti veel be[chaemtte\fi , en al te we^nighJlom .

De
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De Vrouiv in tegendeel wen aUermee\\ geprefen ,

tVar.mer een eerbaer root ontfleeckt haer ftdtgh tvefen ,

Dat is voor haer mijchat , die ons het htrtefteelt

;

Al is het mmnm-hert datr in by-na vtrhedt .

Enfoogm nu de tijt . Maer als men X^al hemercken

Des IVertUs am begin , des Heertn eerfteirercken ,

Soo leert men dat defchaemt\ en dat oock. d' eerbaerheyt

N/« meer is in de Vrouw als indm Mangeleyt .

Haer beyd' w toe-gexoeght voor 't quaet te kpnnenfchamen ,

De deelen , die 't bttreft , die dragtri noch de namen

.

Draegk die dan oribevUckt,'t :!^y Man^'t teere VroutPt

Of anders iffet niet , dat anders wefen[ouw .

Bekleet u reyne :{iel eerft metterijcke kleeren

Die Godt de Schepper ons in Chrijio wilrereeren »

Daer vanfyn iVoortgetuyghi • en dan bedecht het lijf

Met mate 5 na den eyfch > nier bover u bedrijf

.

Gaetfoo de IVerelt door , m doet aen aüe menfchen

Datghy van yder-een met reden hebt tewenfchen •

Hebt vreed' in u gemoet , genade by den Heer ,

Ew wat u over-kpmt en f\om n nimmermeer .

J^aeht metten achterklap , enfvne dommefchoten ,

Soo hebbenf' aldereerƒ! een vuylen beck^verdroten .

Diefich infyn gemoet voor Godtgereynight k,cnt.

En werde nop onteert > en werde noytgefchent .

(>•)

GEIijck de fchadiiwe het lichaem , foo volght de

Eerbaerhey t de houw elickfche heldejvan de vvelc-

ke alfoo daerom in'c voorgaende Capittel oock gehan-

deltis, foo zullen wydar in*t tcgenwoor^iige vervol-

gen. Decardinael Petro tAldobrandini gcvrze^ht zijnde.

Watter meeft heeiTchten over de genegentheden der

menfchen, gaf tot antvvoort , DeSchaemte, ende de Eer-

baerheyt . Jaehadtdicku'ils indenmont. Dat een Men-

fchefonder Sehaemte ende Éerbaerheyt den naem ende nature van

ten
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itn Menfcheverloor. Het welckfeer wel gefeyt vvas.Wanc

geen dier , bchalven de Menfche , heeft eenigh gevoe-

len van Schaemte . Bcvde , de Schaemte ende de Eer-

baerheyt zijnevgen; ende 'tVi ouwelick geflacht by-na

aen-geboren-, als ofde nature felve voorüchtelick daer

voor geforght hadde. Hierom is't gelijck wy in de Na-

tuyrlicke Hiftorven lefen , dat de verdroncke lichamen

van de mans achterover drijven, maer de vrouwen voor

over . Hier over zullen wy nu mede eenige exempelen

gaen verhalen.

De Grieckfchc D/owfchrijft, dat L y s i d i c a foo

befchaemt was , dat fv haer met haer onder-rocxkcn

aen , in 't badt wafchtc ; ende dat P h i l o t e r a ,

alsfyin'tbadtging , allencxkens haren rock foo veel

op trock i alfler van haer lichaem door 't water bedeckt

vvcrde , ende uyt gaende , allencxkens foo vele weder-

om liet dalen Defe geloofden miflchien , 'tgene

Gyges , een van de lijf-fchutten des Konings , feyde re-

gens fijn Heere, die hem fijn Vrouw naeckt wilde la-

ten fien ; Dat een Vroutf met het uyt-trecken van haer klee-

deren , mede de Schaemte nyt-troc^^. Defe oude gefchie-

denifle wert verhaelc by dé Grieckfchen hiftory-fchrij-

ver Herodotus , ende is aldus by heer lacob Cats in dicht

geftelt

:

Candaulus weerde Vrouw woi over algeprezen ,

Van oordeel wijt beroemt , infchoonhevt uytgelefen ;

iVat doet de jonge Forft .<» hy vintfich nietgerujl

Ontrem diefrifide bloem te koelenfynen luft .

Hy Jïoft opJjarenglantTi by alfyn befle vrienden .

En die hem aen den difch , en in de kamer dienden ;

Hy wevdtgeweldigh breet , hyfeyt het Gvges aen

,

'Een die infyngevolgh voor lijf-fchut plagh tegaen

.

Khch is het niet genoegh . De Koningh in het praten ,

"Eens op een blijden dagh , wat verder uyt gelattn ,
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Began mt vollen rnont dm lamfa ^üi te ban

Dejchoont Koniugm eens naeckj te komm fïcn ;

Vejongelingh verfchrick} , eu ijler dapper tegen ,

En y wat de f^onihghftyt , en laet hem niet betvegen •

Sal tck^: eenflecht gefU foojhuten daet bejUen ,

Die tveet hoe ditgeval jiBteon is vergaen

Sal mijn ontveerdigh o(gh een Kjyningin belonckjn ,

EnfpeUn om een vyer vol fchadelicke vomken ^

yolyfielick^evaer neen , edd Prin^e , neen ,

Dat vrienddicl^geficht is miur voor u alleen .

Wat laet men hier en daerfyn losgefichtedtralen

•T /i beji dat yder menjch blijft infyn eygen palen
^

'T is bejl dat yder man geen ooge vallen laet ,

jils daerhy naderham magh kpmen metter daet .

IVat vreemder flagh is dit tvat magh den Konitighpoogtn

Syn weerde Kj)ningin aen yemant naeckj tetoogen ?

Ichjooude dat een wijfmet eerbaer wtftn k^an ,

Die ctns haer naeckj elijftoont aen een vreemden man •

'Noch hout de Ksningh aen , en dringht opfsn vermeten

Chy fuU de K^oningin fien bm ten haren tveten
^

Doet flechs na mijnen raet ,'t en kjin niet qualickgaen^

Waer toe een langh verhael dejonghman neemt het aen i

5*00 haefi deguldefon is van de kjmgeweken ,

Soogaet my defegaft fichin de^ael verf^ekjn

Daerfyn Prw^effejliep ^ enfit daer langen tijt

Gedrongen aen demuvr
y
gedoken in tapijt .

IsAe-vroutv kpmt ondtrdies inbare kamer treden^

Enfcheyt haer onder -kleet van hare naeckje leden ,

Hout oock^tot haer gerief niet eeue kamer-maeght ,

Om dat het even-doen den Frin^efoo behaeght .

tiicris degrage quant gantfch befigh om tegapen ,

Cantfch befigh om vermaeck u\'t dit bedngh te rapen y

Hy reyckjhalji wathv magh , hy fnuffelt hier en daer 3

Tor dat defnege Vrouw den linckjr wertgewaer .
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Sy h/<*pf haergramfchap in , en leyt met grooteforgen ,

Bevochten in den geeft , tot aen den lichten morgen j

Doen riepf' een trouwen knecht , dienfy om Gygesfont ,

Die figh vanjonden aen in hare kamer vont .

Hoovf Gyg(s , fprack^Me-vroutv : Of hedenfuldyfterven ,

Ofheden Kpningh^^ijn, Ofhedenfuldy erven

My , of het duyjlergraf. Kjeji ditgeweldigh rijck,.

En my tot K^oningin of men , du btji een lijck.,

Jck^jwere hy den tbroon van aldegrootfte Godent

Jckjwere hy de kroon u heden aen-geboden ,

En by de reyne trou , en by mijn etrbaer root >

Ofheden :(vdy mijn , ofheden 7[vdy doot .

De borji aen ugetooght , defchoot aen ugebleken^

En magb van een alleen , van een maer T^fjn bekjksn ;

Den tweeden , wie het , heb ickhet licht ontfeyt ,

Diesjlaet voorn , ofhem , een wijfe doot btreyt .

Tfa pafl op ugeluck., de kjtns ü nu te wagen ,

Of doot , ofwertgedoot ; offlaet , ofwertgeflagen
•

Wat ftaedvjlecht en fiet .^fpreeckt luftigh uytte borp.

Enfooghy leven wilt^foo doot den dwafen vorjl .

'Tverfchil h al tegroot . ^ch ! Gyges ff bewogen ,

En wen , foo door den loon , als door de vreesgebogen

.

Jn't korte : 't ügedaen . De Prins verlieflfijn wijf ,

Sijn kroon Jijngamfche rijck^ tn nochfijn eygen lijf

,

r. Wert oock wel fcherpelick van D. Hieronymw be-

rifpt Sinagriw biflchop van Verona, die de leden van een

dochter, befchuldight zijnde van onkuyfheyt, had laten

befien . Derhalven is't te verwonderen, wat den rechtl-

geleerden Francifcw Aret. bewecght heeft, omtebe-

wijfen , dat Francefco Sforia te recht endc wel verfochte,

dit Doyof/;^ de dochter van Lodewijck^ marckgrave van

Mantua, aen fijne foon Galea:(:{o verlooft zijnde, door de

Geneef-meefters , daer toe bv hem af-gefonden ,
zoude

bcfien werdé,om te weten, offer eenige nufmaecktheyt
aen

i
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2en haer lichaem was; ende dac Lodettijck ongelijck had-

de om fulcx te weygeren . Soo fchrijfc mede Froijlard

1.H//I.162. in Vrancrijck gebruyckelick te wefen, dac

een jonge JofFrouw , hoe groot van ftaet fy oock zoude

mogen zijn , naeckt beüen werc van de Vrouwen , of fy

bequaemisom kinderen tekiiigen : Ende dat hier iu

groote fwarigheyt gemaeckr v\erde by dé Hcrtogh van

Jieveren.om fijne dochrer Jfabd (00 op't befien in Vranc-

l ijck te fenden i voor koning Cartl de VI. ende dan we-

derom t'huys mocht krijgen . Het is prijfTehcker , dac

door de inftcllinge van den koning Rpmulttt.dc fchat mie

der Vrouwen certijts foo vele eeraen-gedaen is, dat al

de gene , die in haer tcgenwoordigheyt yet ongefchicks

fprack , ofte bedreef j niet anders als een doot- flager ge-

liraft werde

.

3 . Maer in dit geflacht vought de Schaemre alderbeft

de dochters ; endedaerom gebruyckt Cicero het woordc

van maeghdelicke fchaemte , ende D. yin}brofjw(cyt»

dit de Schaemte h het howvelUx goet van de Maeghdelickheyt .

Het welck foo verre gaet, dat fy oock felvcr in de doot >

die nieten vergeten. Van Polyxena feyt Euripides, dac

als fy ftont om datelick te ftcrven , noch forge diough

,

om niet onbefchaemt neder te vallen.

M Y R O wert mede hier over geprefen, de dochrer

van AriJiotimMAtwtïckt als fy om haer vaders lyrannije

2oude geworghc werdê, bad een ander dochter Megijloy

doch niet te lijden, dat fy nac haer doodt > bloot zoude

leggen.

C O RN E LI A j bagijne van de godinne Vef\it, als fy om
onkuylhevt> die haer valfchelickopgeleyt was , moile

levendigh onder d*aerde gedolven werden , tredende la

den kuyl , bleef hiren rock wat aen de kant hangen, dca

welcken fy , haer omkeerende , noch neder trock

.

Dc dochters van Mem hebbé oock eé grooce prouf

P P ge-
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gegcvë vanmaeghdelickefchaemte. Defezijnopfekc-

ren tijt met een fware ende vreinde ontroeringe bevan- ai

gen » fonder dat men wift» uyt wat oorfaeck ; ten zy,dat- j<

ter gemeent werde > de lucht vergiftighc , ende tot dul- |
>

ligheyt te verwecken > bereyt te wefen i die foodanigen I

verviemding van finnen veroorfaeckc hadde . Haeris j

onvoorfiens overvallé een begeerte om te fterven, ende I

fy zijn door een rafenden yver gedreven om haer leven i

met den ftiop te eyndigen . ende vele hebben in't hey-
\

roelick verkregen , 'cgene fy begeerden . De woorden»
j

i

ende tranen van de ouders , de aenfpraeck van de vrien- \ i

den en vermochten al niet: maer in haer fclvenomtc i

brengen> verwonné fy de naerftigheyt ende gauvvigheyt i

van de gene , die haer bewaerden . foo dat defe ellende 1

fchecn uyt den hemel gefonden te wefen , ende ftercker i

als alle menfchelicke middelen; tot dateer een wijs man
een wet voort- bracht , dewelcke geboodt > dat alle de

gene»die haer verhingen>naeckt over de merckt zouden

gedragen werden . Defe wet vaftgeftelt» ende verkon

dight zijndei en heeft niet alleen tegen gehouden, maer

gantfcb te niet gedaen die begeerte , daer de maeghden

mede gequek waren, om te fterven. Ende 't is voor-

waer een groot teycken van goeden aert ende deught-

faemhey t, de vreefe van fchande ; ende dat de gene, die

pijn ende doot , die nochtans d'aldervreeflfelickfte zijn >

niet envreefden, het inbeelden van ongefchicktheyt»

niet en konden verdragen , ende niet en mochten lijden

de fchande , die haer nae de doot zoude over-komen

.

4. Defe eere van befchaemheyt en blijft ntetaUeen

onder de Maeghden

.

O L Y M p I A s de moeder van Altxandtr de Groote, bele-

gert zijnde van Cafiandcr , die hpra nae de doodt van fijn

meefter,met gewelt van't Rijck meefter geroaeckt had-

de , heeft haer een laetften , race befpreck > dat haer niet

en

'4

I
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en zoude miflTchieden > aen den vyandc over gegeven .

Macr doen fy,als om geplecghdc wreetheycvalfchelick

ivan Caffandtr wctwdé was, fiendedat de krijghf- knech-

ten mee bloot geweer nae haer toequamen, foois fy»

lenende op twee meyflens, fonder gcfchrey ofte be-

; klaghi haer kleederen naeiiw om haer hcliaem vougen-

I de , met veel wonden door-regen > neder gevallen

,

) De huvfvrouw van ?amm > als hy balling te AUxan»

rirvfw,mer Cleomcnes koning van Laadmonjtn tegen Pro-

lomm Philopator famen-gerot haddc, ende daerom dnot

gertagen werde i haren man volgende , ende aen de felf-

de ftrafFe vaft zijnde , maeckten haer (bo toe > dat fy niet

en begeerde» datyemant anders haer genaeckte, ofte

fagli , als de gene , die haer moft ombrengen ; ende dat-

ter oock niet noodigh en was , om haer , doot 2ijrde,te

bedecken. Sooheeftfe tot in haer doot gehouden de

cerevanhaergemoet, enbewaertdeforge> die fy noch

levende gehadt hadde > om haer lichaem te bewaren .

Seer vermaert is by de Grieckende fprtucke van De-

mades : Dat de Schaemte in een Vrouw was voor defihoonheyt*

als een Jierckenborgh. ende gevraeght zijnde>welc-

ke verwe de fchoonfle was , antwoorde , Dieeerlickeluy-

den door Schaemte krijgen . Voorwaer de Schaemte, gelijck

de H.Bernarduf feyt, » de fufier van onthoudinge . Daer en ü

geengrooterteycktn van eenvoudigheyt , ende derhalven oockge-

tuyge van onnoofelheyt,een aliijt lichtende lampe van eerhaerhqty

daer niet onreyns ofte onhebklicx in en kan blijven , dat niet ter-

fiont verteert en ü . Soo wert oock by den H. jimbrofim ,

de Schaemte gtnocxT\K.(\ege[eUinnevande Eerbaerheyt,dnor

wekkers gefdfchap de Kjtyfheytfelve meerder befcbermt ».Maer

gelijck by fommige de Schaemte ende Sedigheyt inde

mansqualick toegefchreven wert haer blooheyt, ende

derhalven fy luyden niet qualick en neme, dat de Vrou-

wen hier in haer te boven gaen: foo moet men oock be-

P p z ken-
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115 WTNEMENTHEYT
kennen, dat fyin'tlofvan Eerbaerheyt ende Ku^fhe

de mans verre overwinnen. Indien eenigen Bruydego
fijnen maeghdom bevvaert heeft , hv wert wel degeliciwi^j^

uyc-gelacchen, «nde voor eenen bloet vanganfen ge-

houden . Maer een Dochter > indien fy, door lang en
*

hare acnhouden van eenigh vryer, die alle lagen daer t

aenleyt » het niinfte toelaet , foo wert fy allefins befpot»

ende detft naulicx meer onder de Menfchen komë. Sieci :.
i

eens het onderfchevt hier in» tulTchen de Mans endcf i

Vrouwen. Ineen Man wertdeKuyfheyt,cn Maeghde-J: i

licke fuy verheyt voor fchande gerekent * ende gevreeft I j J

datter malle kinderê of zullen komen: eü in een Vrouw
moeier niet ontbreken , felvcr deop-fpraeck» al waflTer

niet van de Jaet. Op een Man wert foo nauw niet gelet>

maer een Vrouw werc met loode fchoenen nagegaen. j

Wy lefen in de Romcynfche hiftoryen , dat Sulp.Gallus , .

;

ende j^.AmiJliks-, haer Vrouwen oorlofgaven, om datfe 5

maer hadden gacn wandelen; oock P.Stmproniusy om dat i

lijn VrouwjfonderGjn weten inde co7»e<i/f was geweeft. .

.

JVlaer de goede Vrouwen en refervertn hier tegen niet i.-

haer goede 4a/V,noch en maké geené eyfch (ick fpreeck I •

nu met de advocaten) in reconventie , hoe-wel datfe oock :

'

gefondeert zouden moge wefcn ; maer ftrecken geerne al

haer finnen tot de Kuvfhevc. Soo dat wel te recht ge-

roemt wert van Famianus Strada y in fijn noyt genoegh
geprefen hiftorye van Nederlandt > defpreucke van de

;

meerder wel-gemehe Maria van Portugael,pnr)i^c(k ;

Vin Parma. Dat de andere Deughden tvtl eenighfins kpnnm
van de Vroumen ^eveynfi werden , maer dat moeten roemen op

de fC«v flieyt . Waerom oock een dochter van Lacedemn- f

nyen, gevraeght zijnde, Wat houwelicx goet fy bv haren i

bruydegom bracht, voor antwoort gaf , De Kjtyjheyt van

mijn ouders aen-geerft

.

Lodetp§ck,de XiL koning van Vrancrijck > fagh dat

An-

WÊHAV
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Anna fijn huyfvrouw groote eer-fucht hadde om te

regeren , ende fomtijts oock tegen hem inging , Ende

als hem fommige raden , dat "hy in tijdts daer in verfien

jzoude » Een eerbare Vroutv , ffeyde hy > moet men al veel toe-

'gevew. Niet minder achtende in fijn huyfvronw het hou-

vvelicxgoet vancerbaerheyt, als het hertoghdom var)

Bretaigne, dat door dit houwelick > tot op hus den j acn

dc kfooiie van Vrancrijck gebleven is

.

5, Maerde Eerbaerheyt en is niet alleen een groot

houwelicxgoet> maer oock voor het houwelickfecr

nootfakelick. Want dewijl de Moeder altijt feker gaet,

indien fy niet eerlick en was , foo zoude fy den vader on-

feker maken (*t en zy datfe met Julia de dochter van Au-

gitjlus , geen volck en fcheepten ^ voor het fchip fijn la-

ding hadde) ende haren man ecnen vremden crfgenaem

geven. Daevom Tekmachus gevraeght zij'-de vanJW^-

mlaus, (bv den Grieckfchen poëet Hcmerus) of hv de

fooa vanT/yjfwwas, antwoorde voorfichtdick: Mijn

moederfeyt het , maer ick^en weet het niet . tpant niemant en kart

vanfi)n vader verfekert T^ijn. Ende dacrom wert by ons ge-

meeiilick gefes t, Het fs al een wijs kjmMfijn vaert]en kent.

Dat dan de Kinderen niet onfeker en zijn, ende delwa-

gerfchappcn (dewclcke de geheele werelt met malkan-

der verbindé ) niet los en gaen,ende de liefde tot de kin-

deren niet in't wilt, ende tot onftantvaftigheyt en ver-

valt,doet de fonderlinge Eerbaerheyt,en fayvere Ku>f-

hevt, der Vrouwen,die fy foo wel bewaren, als een gie-

rigaert fijnen fchat. Jaevele hebben liever gehadctc

fterven , als daer in het minfte te verliefeh . Geiijck ick

met verfchevden exempelen zalbewijfen» naedateerft

ecnige van Maeghden verhaeli zullen wefen

.

6. Geleden ontrent twee hondert jaren, leefden in

italyen een jonge , ende fchoone Dochter , deweicke 9

alfoo fy beminc werde van eé edel ende braef jongman

,

P p 3 oock
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iig WTNEMENTHEYT
oock al groote gencgentheyt cot hem hadde. Was even-

wel foo haer vergetende in de liefde niec > dat i al hadde i

fy hem twee jaren bemint > fy door het minfte teycken i

fulcx aen hem liet blijcken : fv toonden alleen *t gene
j

gantfch niec verborgen konde blijven. Sy en hadde noyc i

('c welckhier belacchelickfchijiit; gelijckons manier i

van vryen by de Icalyanen ongelooHick is) met hem ge- 1

fprokéinoyt cenige brievë) oFre yet anders van hem aen-

genomen;dat lietfe allee toe>dat hy in gcfeifchappen by \

haer mocht wefen , alwaer fy oock met hem fomtijcs » «

gelijck mee anderci danften. Ten laetften als de tijt haer 1

gemoec aen beyde zijde ontdeckc hadde» en datter geen c

ondcrfcheyt van jaren , noch gelegenthcyt en was, foo <

wenfchtcn fy beyde den geluckigen voort-gang van foo <

grooten liefde , door het houwelick > te beflnycen . Al 1

de werelt mans ende vrouwen, wenfchten het felvigci <

een harde vader waflfer alleen tegen,dewelcke te feer op «

het goet fiende.j een rijcker man voor fijn dochter wift : ;

wiens aenfeggen , fy alleen met tranen ende mager wer- •

den tegen hiel . Maer als cven-wel dat houwelick , tot :

groot medelijden van 'c volck i ende de hooghfte v^ an-

hope van die twee gelieven,fijnen voortgang moft heb- •

ben I foo en konde daerom defe nieuwe bijl van de for-

tuyn ) de oude wortels van de liefde foo geheel ,niet af

houden > offy bleven noch drie jaren vaft fteken ; al was

het» dat fy de felvige konftelick verberghde, ende dick-

wils voornam af te fnijden , die fy fonder gevaer niet en

konde voeden . Wat zal ick feggen van de fonderlinge

ftantvaftigheyt in't kuys levend 5»iende,dac fy eerlick het

gefelfchap niet en konde genieten van degene, diefy

liefft hadde , nam voor liever fijnen omgang, fien , ende

fchrijven te mijden , als haer eere in gevaer te brengen •

Ia defe eerbaerheyt is fy allencxkens uyt-geteert , ende :

na diie- jarige ellende geftorven. De eere h«efc foo veel

by
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bvhaer vermocht, datfelieveralle vermaeck, jaehaer

leven felvc heefc willen verlaten, als daer van fcheyden.

Ende al en onbrack haer geen raec , middel ,
noch gele-

:i; ccnthevt, om alles fonder achterdencken ofte gevaer te

^ doen, foo hiel fy haer even-wel van \ gene fy anders van

herten begeerden , dewijl die fulcx verfocht, was de ge-

ne, die fy alleen boven alles beminde. Maer fy pafte on-

dertulTchen dit alles na de liefde van de deught , met na

de vreefe van 't gevaer.

Wat zal men noch van een andere Maeght fegge, die

fes maenden in eenen genuchelicken hofalle nacht was,

met de gene, diefe uy t-genomen lief hadde, ende even-

wel niet toe en gaf, nochaen haereygene begeerten >

,1 nochaen het bidden ende kermen van degene, diely

l liever hadde, als haer evgen levend Endeal was fy raec

fijn armen, als mee lieffelicke kettingen, geftadigh ge-

floten, fooheefcfe even-wel haer eere heyhghlickbe-

waert. Het welck indien het yemant vremt, ofte onge-

m, looflick mochtc fchijnen, foo kan ick voor de waei heyc

"'^1 cetuygen , dat het felfde noch by langer tijt gebeurt is

,

ït
I fuirchen twee , die malkandeié uytermaten hefhadden,

ende na voorgaende belofien van houwelick (het welck

daer na oock'gevolght is ) eerft door een vremt geval

,

cndedaernaedickwils , by een fliepen, fonder de licha-

melicke bekentenifle. Alfoo fv» op fijn menighvuldigh

verfoeck antwoorde , Datfe fulcx gedaen hebbende

,

haer daer in altijc zoude quellen, ende daer door fonder

twijfFel haer liefde in een af- keer zoude veranderen. Hy

fiende dat het geen gevcynttheyt en was, ende oock

vreefende haer te vertoorné, die hv alle eere toedi oegh,

verwachte met gedult den tijt van Cjn verlangen. Ende

bevondt oock doen , ende al de jaren daer nae .
dat ly de

eerbaerheyt felve was . lek zal hier niet breeder gaen

weyden; dewijl my al dunckt, dat ick eenige drollige

P P 4
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Hanen hoore kraeyen , datdicflappe broeders geweeft
2ijn,ende dat fy fulcx wel anders geflanft zoude hebben.
Daerom > dewijl hec geflacht van lofeph by de felvige al

uyt heeft, en zoude ick de jonge Dochters de navolgin-

ge vao't verhaelde niec willen aenprijfen. Wanc volgens

de verflVn van Heer Ia€ob Cats :

^Is vyer enJiroo tefamen koomt ,

Jf'^at onheyl dienterniet gefchroomt .«*

Wamfchoon het raeckt maer aen den f{ant

,

Een voncke maeckj itn vollen brantt

En dat gebeurt , men weet niet hoe ,

En *t l{limt in haeji tot boven toe .

JVam als het vver » aen hetgaen ,

Dan ijfer veel geen houtven aen^

Enfchoon men blufl het naderhant ,

*T blijft[wart , alwaer het heeftgebrant .

Derhalven is de navolginge weerdiger het exempel 9

dat ick nu zal gaen verhalen . Als keyTer Ottho de vierde,

te Vlorennen was , ende aldaer de fchoonfte» ende jonglk

JofFi ouwen faghi prees boven alle een fekere G v a l-

D R A D A . Haer vader daer by ftaende » feyde > Indien

fijn Majeftevt daer toe iuftigh was » te zullen maken» dat

hyfe eens kuflfen mocht . Maer de Dochter fulcx hoo-

rende,antvvoordei Dat fy van niemant, als die haren man
n'efen zoude , oyt een kus wilde ontfangen . Dit be-

haeghden den fedigen ende eerlickc Prin^e foo wel» dac

hy niet en konde haer onbefchoncken laten gaen, Der-
halven hylickte hy defe Maeght aen een van fijn Duyt-
fche edelen , met namen Guido , een man niet alleen vcr-

maert in vromigheyt van wapenen > ende deught > maer

oock van groote af-komft ; ende gaf tot *t houwelick >

een graeffchap in't lant van Are^:^o . Van deft is daer na

gefproté het geflacht der graven Guidoos. Wt het welc-

ke tegenvvooidigh leeft dc raarckgrave van Montebello

(mee
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(met fijn fonen Aloyfio , ende Fabricio) ende fijn broeder
Cio. Francej'co Guidio, Cardinalede' Bagny, een groot lief-

hebber van de geleertheytj ende alle geleerde; onder
vvelcke infonderheyt zijn D'- Gabritl Naud^eus , door fijn

menighfuldige fchrifccn fecr vermaert.ende fijnen huyf-
genoot > loh. Fran^ou van Slingdant , over weynigh jaren

als hy in Nederlant ende Vrancrijck mntiw was, fijnen

Gcheym-fchri)ver,die tegenwoordigh den fclfdcn ftaet

met grooté lofbeklect in dé hoogeo Raet te Mecehelen .

7. Maerdit beftont alleen in woorden, laetonsnu
oock de daden gaen infien . Fnde voor- eerft , dieom
haer cerc te bewaren , het Vaderlant verlaten hebben

.

DeRomesnfcheE v g i n i a , dochter van Philips,

voor-borgemeejitrvgn Akxandrym , als de keyfer Commodm
feer op haer verfot was , foo is fy , mouicks klecr ende
naemaengenomcn hebbende, gevlucht. In welcken
ftaet als fy verborgen bleef, foo began de feer edele Ro-
meynfche JofFrouw Emyliana , die uyt y ver tot Godtfa-
ligheyt , in Doften gereyft was , haer feer te beminnen

;

ende alsdefelfde niemant anders foo en hanteerden, foo
is Eugenia uyt nijt (alfoo fv mans kleederen aen hadde)
al of ly in overfpel mei Emyliana leefde , by den Voor-
borgemeefter befchuldight . Maer dewijl de noot daer
loe dwang , foo heeftfe aen hem geopenbaert, datfe een
vrous-perfoon, ende fijn dochter was. Waer op terftonc

ontflagen zijnde , ging fy naer een bagijnen kloofter

.

Ana STASI A van Conftantinopelen,alshaerde key-
ferinne T^M<ior4,gelijck al offe van haren man luflinianus

bemint werde, wat over de hekel gehaelt hadde , foo
nam fy de vlucht nae AUxandrytn, ende bleef daer ver-
borgen in een maeghden-kloofter. Alwaer verftaé heb-
bende de doot Vin Theodorat ende dat lujliniams noch
meerder op haer verliefc was , als re voren, vreefende
voor gewelc, is fy in mans kleederé na de uyterfte vvoe-
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itt WTNEMENTHEYT
ftiinen van Egvpten gevlucht , en heeft aldaer den naem

van Anajïafius aengenomen, ende alfoo langen iijt hcy-

liehlickgeleeft . .,../..
8. Andere en hebben niet door ballingfchap» maer

met een eauwen vont haereercbefchcrrat.

De geleerde H y p a t i a , hier voren vermeit , als ly

van een van haer toehoorders niet ongequelt en bleef,

foo heeft fy hem ten laetften hare befoetelde doecken

voor-geworpen, feggende , Siet daer jongman, wat ghy

oae-loopt;dacrenisnietfoetsin.
. ^ r i

Appa ende G^la, dochters van den hertogh Gtjul-

phus , als haer vadcrlandt van den vyant ingenomen was,

^nde fy met fonder reden vreefc hadde gefchent te wer-

den , hebben een deel verrot vlecfch tuffchen haer bor-

ftengelevt. ende met die ftanck haereere befchermt.

Want de Barbaren, die de ftadt ingenomen hadden,

rocenende dat de Lombaerifche Vrouwen uy t den aerc

foo ftoncken , lietenfe ongeroert loopen

.

O. Meerder heeft de ftadt Syracu!min Stctlym gefien

aen LvciA, een Joffrouw van dat landt.Verftaende.dat

door de fchoonheyt van haer oogen , fy gevaer liep van

haren maeghdom, als ^ewekke meeftendeeldeluft van

den tvran onftcken hadden : foo dacht haer beft, da lie-

ver een deel van 't lichaem , hoe-wel het edelfte
,
als de

ziele, noch veel edelder, zoudelaftlijden, ende dien-

volgende haer oogen uyt het hooft geruckt hebbende

,

fonrdefelvigeaendentyran, opdathy zoude weten,

datter nu in haer niet meer en was , waerom fy van hem

behoufden te vreefen . De edele Heer Dmd Hanfius ,

heeft haer eertijts aldus doen fpreken:

IVéur rwt hth ickverdimt , dat kkhmfou behagen r

Die ickniet lijden magb , die ickniet kan verdragen ,

De» roover van mijn ter , de oorfaeck.van '"l/"
'

Dm vyant van mjn dtught , die natr mijn kiiyibe^tjtaet^
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Mijn oogen hebbenfchult : deJpiegels van mijn leven ,

Die hebben tegen my verborgen raet gegeven .

Daer fal ickjPYaeckyan doe,als oorjaeckvan mijnfchant.

En mijn verraders beyd' uyt-rucken met de ham

.

10. Eengroote daec voorwaer! Want wat kander

ons liever in dit leve zijn, als de Oogen: Tonder dewelc-

ke het licht felve , altijc duy fternis is. Macfchet is noch

meerder te verwonderen , dat vele liever haer leven, als

haer eere verloren hebben

.

Nicanor , de ftadt Thebe uvt-geroeyt hebbende > werde

overwonnen door de liefde van een van de gevangene

Macghden. Haer omhelfende, ende ten houwelick

verfoeckende > *t welck voor h?er een gewenfchte faeck

fcheen te wefen » fagh even-wel, dat by fuyvere gemoe-

deren de Maeghdom meerder vermagh » als een rijck:

ende door haer evgen hant omgebracht zijnde , hiel den

vryer haer al fchreyende ende kermende in fijn armen

.

Seven Maeghdé van Miletus, als door het gewelt van

de Gaüt alles verwoeft werde ; vreefende , dat fy yet 011-

behoorlicx van de vyanden zouden moeten lijden , zijn

de oneere door de doot ontkomen.

Ten tijde van den keyfer Diodetiaen, die deChrifte-

nen fwaerlick vervolghde , een Moeder met beyde haer

Dochters gevangen zijnde , ende op een kar gèfet, wer-

den door laft van den keyfer na Antiochym, ende (om dat

menfeyde dat het Chriftenen waren) in't bordeel ge-

voert . Maer fy , niet willende haer eere te kort doen >

noch het Chriftelicke geloof verlaté,als fy onder- wegen
aeneen rivier quamen , verfochte eens van de kar te mo-
gen gaen , al offe eenige noot hadden . Als fy wat ^en
kant gegaen waren , foo hebben fy haer in de rivicre ge-

worpen , ende zijn alfoo verdroncken

.

EvPHUAsiAi maeght van Amtochyen , als fy te N/co-

mdytn , onder den felven Diodetiaen , mede om datfe

Chri-

I
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Cbiriftenevvas, na het bordeel gevoert werde ; ende nu

al in een kamer roet een geylc jongman beflotë was, foo

gaffy voor , een tooverelTe te wefen , cnde beloofden i

indien hv haer wilde ongefchent laten , een falve te lec-

ren i waer mede hy gefmaert zijnde , niet en zoude kon-

nencequetft werden. Hy nam fuicxterftontaen , cnde

ceboodc dai.het dadclick zoude gemaeckt werdé Doen

het fv wafch met olye fmelten , endc nae dat fv 't leltde

met haer hant wat ^ekneedt haddc, ftreeck h« om ha-

ren hals , ende feyde , dat hv de kracht aen haer felts be-

foecken zoude. Hy een fabel nemei;de,hackten den hals

vandemaeght meteenenflagh deur, vry tegen lijnen

danck . Ende alfoo heeft fv de fuyverheyt van haer lic-

haem , ende Godtf dienft behouden.

Diergelijcke wert befchreven van Brasilia , een

maeght van Dyrrhacium, dat fy haren hals roet het (ap van

eenigh kruvt geftreken hebbende , den overwinnenden

krijghf-knecht, die nae haer oneere ftont , alfoo zoude

bedrogen hebben .
. . j

P E L A G I A heeft haer felven , met haer moeder ,
ende

fufters in de rivier geworpen,om van dé krijghf knecht»

die haer vervolghden, nietgefchent te werden, tnde

defeis even- wel, fchrijft den H.outvader^/»tro/I«;, van

de kerckc in't getal der Martelaren geftelt

.

- PoTAMENiA, eenEgyptifche dochter vatifonder-

hnpe fchoonhevt , w;as dienftmaeght van een, die onder

den kevfer Maximiliam. de Chriftenen vervolghden.

Als hv de felfde langen tijt door groote beloften hadde

tot fijn liefde gefocht te trecken,ende door geenderhan-

de middel haer eerbaerheyt overwmnen en konde
,
ioo

gaf hy , rafende van liefde, haer over aen den bevel- heb-

ber van Mexandryen. vooreen Chriftene, ende die qua-

lick van den Kevfer fprack. van wegen de wreede ver-

volginge. Beloofde hem cock een groote fomme geits

-AT
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onder befprcck , indienfy wilde fijnen wildoen, dathy
dan haer o»igeflraf c hem weder zoude laten toe-komen

;

maer verfochc, bvaldienfe herrneckigh bleef, dat hy
haer dan al de pijn van de werelt zoude'aendoen, ja oock
een kopere ketel met f>ende pcck voor haeraenfteken

.

Dienvolgende heeft die wreedc Gouverneur de maeght
iwee dingen voor- geftelt; Ofce gaet, fesde hy> ende
weeft den wil van u heer gehoorlaemi ofte weet, dat
ghv in dit fyende peck zult geworpen werden. Waer op
de Maeght antwoorde , Suïck^een vermaender, dit de wel-

luft hy de eerhaerheyt wil brengen , en kan andtrs nietfpreken^ .

Hierdoor hy leer vergramt zijnde, geboodr, dat men
hcerteiftontontkleeden zoude, endealfooin den f> en-
den ketel zoude fm ijten . Daer op fevde de Maeght

:

lck.biddeuhy het hooft van uwen Ke\fer:t welckghy eert ^ dat,

indienghy voorheh , my met defe pijne om te brengen , my niet

fevens geheel , maer aüencxkens in't heete peck^laetfteken, op dat

ghyfitn meught wat gedult my geeft dien Chriftus , die u onbe-

kent is. Sy daer op een uyre lang allencxkens in den hee-
ten ketel gelaté 2ijnde,fterffoo drae, als het fyende peck
tot haer keel gekomen was

.

Seer gelijcke gefchiedenis zal ick uvt Jndyen halen i

voor eenige jaren aldaer gebeurt . Een 0:(acener heyden
kocht voor fijn geit twee fchoone Chriftene dochrters,
oorfpronckelick uyt het Bungenfche koninckrijck , de-
welcke , met hctin-nemen van't riick door de Heyde-
nen , voor flavinnen mede genomen waren . Het voor-
nemen van die man was, met haer bordeel te houden.
Sy waren feer bedroeft , dat dewijl fy in haer lant lijf- vry
hadden geweeft I nu foo jammerlick verkocht waren,
rnde dat aen foo oneerlicken boef. De eene , die in haer
achthiende jacr ging , hadde voor-genomen liever te
fterven, als door fulcken fonde haer ziele te verdoemen,
ende Codt tc vertoornen, Ende al vvas*f,dat de meefter

haer

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

30G28



tt6 WTNEMENTHEYT
haer met koftclicke kleederen ver5iert hadde , om door

bevde , de oatuyrlicke ende uytwendige fraeyigheyt, de

dertele oogen der jonckmans aen te locken , foo badt ly

c ven-wel geftadigh Godt, datfy doch alleaenftaende

aenvechtingen , door fijne Goddelicke genade ,
mocht

wederftaen. Derhalven foo draefy vernam, datter een

fekeren Hevden aenquam, om hare eere te benemen ,

fv , met GoddeHcke wapens befchermt zijnde , en heett

niet alleen niet het minfte leycké van toelating aen dien

codtloofenraenfche laten blijcken, maeroock, ahhy

door veel fchreyen ende kermen met beweeght zunde

,

het op gewelt aenftelde , foo heeftfe hem met haer

vuvften,tanden,ende foo fy beft mocht,wech gefchopt

.

De mecfter op het gerucht daer by komende ,
vraeghde

watter te doen was < waer op fy met een onbefchroomt

gemoet antwoorde ;
UkerthenvandatvoUkntet datickji

in foo vuyU . tndefcbanddicke geUgmtheyt dkntn wd ofte k^.

fVantickbeneenChripm, ende edel vangeflacht :
daeromal

dnsMenshy ms met defekeredoot, fooeny^d ick die oneen

noyttoeRaen . Aldus is den Heyden , die haer meende te

verkrachten, met fchande door- gegaen. Maerde mee-

fter , alfoo hy noch door bidden , noch door gewelt
,
en

flaen , haer tot fijn meening konde trecken , foo nam hy

voor den uyteröen middel te verfoecken, te weien,haer

roet de doot te dreygen. Derhalven voerden hy haer op

fekeren nacht in een fchrickelicke plaets , daer men ge-

woon was de mifdadige te rechten , ende dreyghde haer

doen met een bloot fwaert , indien fy 's anderendaeghs

*s morgens fijnen wil , om haer eere open te ftellen, met

na en quam , dat hy haer den kop ofzoude hacken. Den

da<'h 7en den roffiaen aenkomende, bleeffy ftantvaRigh

bv'biaer eerfte antwoort , dat fy , dewijl fy een Chriftene

was. liever fterven wilde» als fulcken oneere lijden.

Düor welcke antwoort dé roffi2cn,als in rafernye raken-
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de, om ind'andere vrouws-perfonen doordeflrenge
ftrafeen fchrick te maken t fich ftclden, om hacr tc doo-
den . Het welck raerckende die edele Dochter, viel op
haerknyen, ende met de handen hemel waerts op-ge«
heven , haer ziele Godt bevelende , ftreckten haren hals

uyt voor den beul hare meefter; die het hooft af flough,
endedaernahetlichaem opde gefeyde richt- plaetfche
dede begraven.

Anftotimusy fijn tyrannye over de E/wrj , door huipe
vandé koning ^w/geww beveftight hebbende,gebruyck-
ten feer ongefchickt en onhebbelick fijne macht . want
hy zijnde een menfch van woeften aert, ende indienft
hebbende een deel vreerode ende Barbaren tot fijn lijf-

fchut , die hy felve moft ontfien , daerom veel fmaet en-
de wreetheyt , die fy regens de borgers bedreven , door
de vingeren fagh . Onder die was de ellende van Philo-
demus. Wiens fchoone dochter, met namen Mic ca ,

als een van de Hop-Iuyden Lucius, meerder uyt fmaet 1

als uyt liefde » haer wilde tot fijnen wil hebben, fandt ce-
nige uyt , dat fy by hem zoude komen . Haer ouders
Cende , datier niet tegen te doen en was , feyden , datfc
vry gaen zoude. Maer Micca , alfoo fv van een edele in-

borft, ende groot gemoet was, omhelfende haren vader,
badc hem , liever te lijden, dat fy van haer leven , als foo
fchandelick ende onrechtveerdigh van haré Maeghdom
zoude berooft werden . Onder dit vertouven , Luciui
van geyligheyt ende wijn droncken zijnde , fprong van
de drinck-banck op ; ende vindende Micca, met het
hooft tuffchen haer vaders knyen , geboodt haer te vol-
gen . Als fy fulcx weygerde trock hy haer de kleede-
ren van't lijf, ende floegh hacr met roeden, fy al ftil-

fwijgende alles uytftacnde . Ende , als vader ende moe-
der , Gende dat fy met bidden ende keroien niet en vor-
derdéjde Goden endcMenfchcn aen- riepen over het on-
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celiick,cnde den moetwil, die fy leden, foo heeft den 1-

Barbarifchen menfch , van toornigheyt ende droncken- I

fchap rafende, de Maeght,gelijckre haer hooft m de va-

ders fchoot hadde , door-gehouden . Een doot ,
die de

Ouders wel feer bedroeffelick was; maer miflchie even-

wel noch aengenamer , als de onteennge van haer

Dochter. _ . .

,

Sulcx heeft bv de Romeyncn getoont L. Virgmtus ,

een manjfevt Livius, in vrede ende oorloge van feer goet

exempel ; ende cclijck Gjn buyfvrouw wel op-gevoedt

was 'foo werden ooUfij^ Hy hadde fijne

dochter verlooft , aen L. Uiltus, een vroom ende dapper

man . Claudius . een van de Thien.mannen ,
die

doen Romen met volle macht regeerde, op defe fchoo-

ne dochter met liefde ontfteken zijnde . began haer met

pavcn ende hope aen te lockéj maer fiende dat alles door

de fchaemte ende eerbaerheyt gefloten was,foo heeft hy

Ginecmoetgekeerttotcé wreet ende hooveerdigh ge-

welt. Belaften derhalven eenen Claudius ( die, als Cltcns,

onder fijn befchermingeftont) dat hyde maeght zou-

de doenroepen , als of de felvige fi,n Iijf-eygene was.

Virümius, naedat hy alles te vergeefs verfocht hadde

,

b acht fijn dochter in onde kleederen , felfs floddengh

toe gemaeckt zijnde , op de plaets : daer dede hy a wat

hv mocht, omdegunfte van'tvolckte kri)gen, ende

fulcx niet alleen met bidden, maer oock metevflchen

voor Gjn goede dienfté; feggende,dat h v alledaegh voor

haer vrouwen ende kinderen inden flagh ftont; ende

datter niemant anders en was,die hem aldaer vromer ge-

dagen hadde. Maer wat dat fulcx mocht helpen^ndien

haer kinderen , dewijl de ftadt behouden was ,
moften

lijden , 't gene dat het uyterfte is , 'twelck gevreeft wert

fovervvonne fteden 1 Diergelijcke werde oock van

hus opgegeven. Het Vrouw-volck, dat de Maeghj ge-
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ght vvasjbeweeghdé mtei au aici iuer ftil fchrcyeni

Is eenige ftem. Dit alles niet tcgenftaende,tradt j^fpius

i met een lialfterrigh gemoet op den rechter-ftoel , cnde

verwees de dochter lijf-eygene te wefcn . In't eci ften

Rondt 't volck veibaeft uy t verwondering van foo grou-

welicken faeck : daer nae waffer lang een groote ftilte

.

MaeraU Claudius door dc oniftaende vrouwen drong»

om de Maeght na hem te nemen , en met een jammcr-

i lickgehuylontfangen werde: Virginins fiende, datter

f nergens cenige hulpe voor handen en was, Ickhiddeu^

\ Appi , feyde hy > ttrji datgby de vaderlicke droefke\t wat ge-

1 liefttoetegtveriy indien ick^uy et ntifleyt hebbe : ejidedanytoete

1 laten , dat ick^alhier haer minne magh onder-vragtn, hoe het met

i defe faksgdegen is . Op dat , indien ick^ tot noch toe t' onrecht

i voor haer vader gehouden ben , beter te vreden van hier magh

! fchtyden. Sulcx verkregen hebbende, trock hy de doch-

3 ter met haer minne op de ftop van een vleyfch-houwer,

3 ende daer een mes nemende, Met ditaüeen, feyde hy>

j daer ickmede kan ,Jieüe ick

u

, mijn dochter , in vryheyi. Daer

I op doorftack hy haer borft, ende omfiendc na den rich-

i ter-ftoel , ï^, feyde hy , Appi ? ende u hooft, offereich^door

I dit hloet . Ende foo heeft een borgerlick man , maer van

edele geeft > liever gehadt te wcfen den dootilager van

een eerlicke dochter , als vader vaneen gefchende

.

Geen minder hert heeft gehadt eê Romeynfche rid-

der P.jiufidiat2usAic bevonden hebbende dat fijn doch-

ters Maeghdom van haren leer-meefter verraden was

zcnFannius Saturninus •> niet vernought zijnde, dat hy

fijnen fchelmfen dienaer geftraft hadde : heeft oock de

Dochter doen om brengen .

Hoe heeft P. Manim een ftrengen opfiender van de

eerbaerheyt geweeft^ want hy nam feer harde fti;affe

over fijnen knecht , daer hy feer veel af hiel , om dat hy

fijn dochier? 4ie al houbaer was, een foen gegeven had-

Q^q dc.
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de. Willende fijn dochter daer mede leeren, dat fy niet

alleen haereerbaerhe^t, maer oockhaer kuflenfuyver

by haren man moft brengen.

Heeft oock felve het leve van fijn wel-beminde huyf-

vrouw 5 als hy op haer eere fagh, niet gefpaert, een edel

ende rijck borger van T^mgmin , een ftadc in Hongarym ,

van den keyfer Mamid Comnmus ingenomen : want fien-

de dat fijn hiivfvrouw, van fonderlmge fchoonhcyt, vaa

een krijf^hf-man wech-genome werde , ende dat hy an-

ders hare kuyfheyt niet en kende befchermen , nam fijn

geweer, ende doorftack haer . Soo dat waer is , 't gene

5.H/cronyww feyt,dat de Man liever hoortjdat fijn huyf-

vrouw vermoort , als gefchent is.

Ten tijde van ons groote-vaders was te Romen een

edele ende feer fchoone Joffrouw , dewelcke als fy van

feker Jongman dapper tot de liefde gelockt werde , foo

cn wilde fy in't minfte daer toe geen gehoor geven .

•T welck hy fiende, koft haer meyt om ; defe, om hem

vrientfchaptedoen,ende dickwils geit te krijgen, raden

haer Joffrouw , dat fy eens na de kerck van S. Sebapiatn

'zoude wandelen . Defe ftaet buyten Romen , ende is

onder dcaerde, als oock daer ontrenteen groot ftuck

weeghs , hol , gelijck een fpcloncke , alw aer men feyt , c

dat in de vervolginge der Keyferen , de Chriftenen haer i

plachten te onthouden; gelijck ick daer in oock veel I

graven van de felvige gefien hebbe . Hier was de Jong- •

man ( door de meyt gcwaerfchouwt zijnde )
hcymelick^

verborgen ; endefv bracht haer Joffrouw daer in , ge-

Jijck de manier is van de gene die 5. Sebafiiaen gaen be- •

foecken. De Jongman nu fiende, dat hy met fijn lief ;

alleen vvas,badt haer eerft met alle vriendelickhey t, dat :

fy doch ten laetften over hem wilde erbarmen , ende
j

haer onbeweeghlicke hardigheyt in barmhertigheyt \

verkeeren . Maer als hv fagh, dat al die woorde te ver-

geefs
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geefs waren, foo is hy terftont tot dreygemenren , ende
daer na tot gewelt gekomen j foo vaft hadde hy nu voor

om fijnen boofen wil in alderhande nuniere te volbren-

gen. VVaer in, al gebruyckten hy den dienft ende hulpc

van die boofe kamenier , foo en konde hy even-wel op
die arme loffrouw niet verwerven . Waer door hy feer

verbolgen zijnde, ende vreefendci indien hy haerliec

gaen , dat fy ditfeyt aen haer vrienden zoude openba-
ren , foo heeft hy haer , door huipe van dc mev t , ge-

worght; ende terftont fijn felvé door de vlucht vei fien.

De meyt verblint zijnde door foo grooté fchelm-ftuck,

en konde niet loopen : maer na ecnigh achter-dencken

gevangen wefende, bekenden de geheelefaeck , ends
werde geftraft , gelijckfe verdient hadde. Het lichaem

van dees edele Maeght is met een ftatigh gevolgh te

Romen gebracht, haer hooft met een laurier-krans ge-

kroont, ende van alle de mans ende vrouwen, die daer

met menighte rontfom ftonden met foo veel tranen be-

treurt, dat het onfekerwas, offymet meerder droef»

heyt , als eere ter aerde gedragen werde

.

By-nae op de felfde tijt , als de ftadt Capua , in*t ko-

ningrijck van Napels door de Fran9oifen was ingenomét
ende aldaer een feer edele Dochter van de Gafcoenders
gevangen , deweicke , om geen fchade aen haer eere te

fijden , vcynfende datter yet aen haer fchoen los was,
ende daerom van den genen , die haer vaft hiel , los ge-

laten werde , fprong midden in de rivier , die om Capua

loopt.

Als niet lange daer na een andere,van kleynder ftacr,

in't landt vzn Mantua y met haer fufter koren las , foo

gingfe op *t heetfte van den dagh in feker huys wat
(chuylen. De man van't huys , noch jong zijnde,

werde terftont op haer fchoonheyt verheft , ende ging

haer ccrft mee alle vricndelickheyt aen ; maer als de

q z woor-
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woorden niet cnholpen , begon hy tot dreygementen

te komen. Dan als hyoock, daer medeniet en vorder-

de , foo heeft liy door flaen endegewelt fijnen luft ge-

boet . Sy is daer nae mee fuchten ende kermen op den

acker by haar fufter gekomen,niet willende openbaren>

wat haer deerde; maerliep,al of fy haerqualick gevoel-

de , terftont nae huvs . Ende als fy nu beter te vrede

fchcen, maeckten voor haer fufter,om in't gene fy voor

hadde niet belet te zijn, eene bootfchap. tnde wat ter

zijden afgaendc , wierp haer felven in deriviere. De

fufter, die daer noch niet verre van daen was, volghden

met groote benautheyt daer fy dreef^ende foo dickwils

als fy boven quam, wierp fy haer het tou toe, daerfe het

koren mede gebondé hadde. Sy konde het wel vatten,

ende vaft houdé, maer fmeet het elcke reys met de hant

van haer . Soo vaft van voornemen om liever door de

deught , fey t Cajligliom , te fterven , als met fchande te

leven ; daer fy even-wel noch door vreefe van de doot

,

noch gevaer van fchande , maer alleen door verlies van

haer Maeghdelicke fuyverheyt gequelt werde.

Ontrent defelfde tijc , FelicedeHa Rovere{uyt het ge-

flachc van luliaerty Cardinael van S. Pieter in de banden,

daer na paus luliw de i.) als fy nae Savom voer , vreefen-

de dat fy door de fchuyten van den paus ^Uxander de 6,

die een doot vyandt was van den gemelten I«//4e«,ende

alle de fijne
)
gevangen zoude werden,heeft liever mid-

den in de zee gefprongen , als haren goeden naem te

wassen . Het welck haer loifigheyt , fevdt de gemelte

grave Caftiglhne.met en kan toegefchrevé werdê,dcwijl

een vegelick doen genoegh bekent vvas,met wat gauw

verftant haer fonderlin^eIchoonheyt vermengt was

.

Alskeyfer MaxhmliMn de eerfie, het landt van P^<i«4

vcrwoeften, foo moften alle de huyf-luyden inde ftadc

loopen. Een fchoon boerinneken ÏsabkllaRavig-
^ NA-

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

30G28



DER VROUWEN. M3
N A N A , in de ftraten verdwalende, werde gefien van de

-Venetiaenfche krijghf- knechten , die de lladt bewaer-

dcn , ende van de felvige aengeranft , tot haren weUuft

.

^aerfy fiende , datter anders geen uvtkomft tn was

,

wierp haer van de Ravens-b) ug in de riviere Brmta .

1 1. Daer zijn noch verfcheyden meer diergelijcke

exempelen in alderhande Hiftoryen , dan my dunckt

,

dat die verdrietighey t den lefer , door al te veel t mede

verdrietigh zoude maké. Derhalven,zalick eenige by-

brengen , die niet over haer felven , maer beter over de

aenleggers op haer eerbaerheyt , merckclickc ftraffe ge-

daen hebben

.

Atalanta , een feerfchoone maeght, altijt tot de

jacht genegen zijnde , liet haer ftlden van yemant fien ,

als ter loops, ende bleef dan in'tdichtftevan't bofch

verborgen. Dan twee geyle Jongmans van dat lant, op

haer toeleggende, quamen by nacht met toortfen ende

groot gekrijs op haer aen , meenende haer een grooten

fchrickop'tlijf te jagen, ende dan haer ten beften te

hebben. Dan fv niet onwetende van de lagen, ende

- kennende hare boofheyt,en was niet eens bevreeft,ofte

ontfet, maer fpannende haren boogh.fchoot deneenen

een doodelicke wonde. Ende als die gevallen was,den

anderen , nu niet als een minnaer , maer als een vyandt >

om fijns metgefelles dootte wreken , ende meteenen

fijnen wil te volbrengen, quam vrcciïelick op haer aen:

die fy oock met een andere pijl op de feifde maniere ne-

der velde.

Ditisuyt deoudtfte Hiftoryender Griecken. Dan
*t zal aengenamer wefcnjdat ick yet bybrenge, 'c welck

onfen tijt , ende lant wat nader komt

.

Als in't beginfel van onfe Nederlantfche beroerten ,

Trar^oü At Valotf , hertogh van Jnjou , broeder van den

koning van Vrancrijck Tdc Staten te hiilpequam , ende
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ontrent de palê van Artoys meerder volcx vergaderde,

foo was een Fran^ois Capinyn genoemt de Pont geher-

berght in het dorp Becourt , ten huyfe van een degelick

lant-man, lan Milet , die drie fchoone Dochters hadde.

vvaervan deoudtfte, ende fchoonfte, Mari a Milet,
feaer feer beneerftighden , om hem wel te dienen , ende

alfoote voor komen alle vorder krijghf-gewelt. Op
defe had de Hop-man fijn oogé geflagen,ende foecken-

de gelegentheytom fijnen wcUuft te bluflrchen)noodcn

hyden i6. December in't jaer 1578. de vader, ende

de dochter , om met hem te eten . Over tafel fittende

,

als fijn begeerlickhevt door den wijnontftack>vraegh-

den hy den vader al fpottende , of hy hem fijne dochter

tcnhouwelick wilde geven. De landt-man, die foo

flecht nieten was , als fijn muts ftont , ende wel denc-

kende , watter gaende was , aenwijfende de ongelijck-

heyt,die daer was tuflfchen hem ende fijne dochter,ver-

on'tfctiuldighdé hem feer beleefdelick : maer den Hop-

man daer over heel ontftekende,ende tot vloucken uyt-

berftende, dreefterftont den vader uyt de kamer, den

wekken de Dochter volgende , vandekrijghf-luyden

met gewelt tegen gehouden , ende van den verwoeden

Hop-man verkracht wcrde , ende daer nae fijn droncke

maets tot fchcnnis overgegeven. Hier na is men weder

aen tafel gegaen, ende de dochter,een hoogh ende edel

gemoet boven haer jaren (want fy maerfeftien jaer out

en was) dragende , ende niet foo veel denckende om
baer leet te befchreyen,als wel om te wreken, geboden

zijnde by den Hop-man te fitten , heeft het gedaen,en-

de haer acnficht ftelIende,om haer droefheyt te verber-

gen , nae datfe noch aen tafel veel fmaets ende fpot-re-

denen uyt-geftaen hadde,haren tijdt waernemende,ter-

wijU^Pom fijn hooft omwende nae den Corpoyael , die

hem wat in de oore luyfterde , nam fy een mes , dat by
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1 haer lagh , ende ftack hem daer mede in't herte, foo dac

f hy doot ter aerde viel. Als ondertulTché de tafel onder

fc de voettocht, ende elcknac den Hop-man toe qujm>
^ foo ontliep fy 't achter uyt , ende quam by haer vader

,

die te buyrhuyfen was,cnde de faeck vertelt hebbende,

vermaenden hem,dat hv met beyde fijn dochters zoude

vluchten. Maer fy niet willende haren Maeghdoin

over- leven, alsfy het gcvaerwel hadde konnen ont-

komen , wachtende ftraet fchenders onbevreeft, van

dewelcke fy terftont gevat is . Ende aen eenen boom
gebonden zijnde, om met haer roers door-fchoten tc

werden>na dat fy Godt hare ziele bevolen hadde, ie/; /fr,

ieydefs , krijghf-man recht , ende verhaej^ de gewenfchte doot

van degene , die ghy door 11 gewelt , onwaerdigh hebt gemae<k}

'M' I
om te leven

j
ghy en :(ult ooci^van dat ongeltjck^ , htt wekkGodt

> it I in uiven Hop-man niet ongewroken gelaten heeft , niit lang on-

^ ge/ÏM/< ilijven . Op haer woorden is de daet mede ge-

volght . Want de vader foodanigen dochter wcerdigh

zijnde , als hy haer doot verftaen hadde , door een dub-

belt ongelijck by-nae rafende , heeft al de huvf-luyden

van de omliggei^de dorpé opgcmaecktjdie defe krijghf-

luyden terftont befetteden ende doot flouge, ende met

haer noch vier compagnyen, die hare mede-gefellen te

hulpequamen

.

Diergelijcke eerbaerhevt ifler veel in de Dochters

gebleken , gedurende de Nederlantfche oorlogen. Een

exempel zal ick hier verhalen , dat tot onderganck van

den verkrachter, maer eere van de dochter uytviel. Se-

ker Spaenfch Hop-man , van edelen huyfe , ontrent

Rijfleltot een advocact fhuys leggende, meende de

Dochter , dewijl fy alleen t'huys was , te verkrachten

,

Maer terwijl fy haer weerde , foo kreeghfe in't worfte-

tlen
fijne poengjaert uyt, ende ftack hem daer mede met

fulcken kracht in de Undenen , dat fy haeft uyt fijn han-

Q^q 4
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den quam , Dan hy noch eenige dagen daer nae leven-

de , ende voelende dat het op'c leile ging , biechten hy

die daet den prieftev , ende daer vah groot berouw ende

leet- wefen hebbende , liet hy de dochter allefins foec-

ken , ende als die by hem gebracht was , heeft hy haer

aldus aengefproken : Op mijn perven leggende , behoorden

kk^ teverfoecken , dat my het or3gclijck,y dat u van mijnaenge'

daen is , door u vergeven T^oude werden : maer my en heeft nietge-

dachtgenoegh te wefen , om die fchult te voldoen , het bekennen ,

ende vergiffrnis te bidden. Derhalven neme ick» tot mijn vroutP,

ende dewtjl het door mijne mifd.iety ende uwe vromigheytfoo verre

gebracht ü, datghv mijn niet en kpnt geyiieten.ontjangt den naem

van mijn huyfvrouiv , ende de erfftniffe van al mijn goederen
;
op

dat degene, die^iiUengedencken , dat icl{U heb gefocht te fehen-

den , mogen weten , dat u , voor dm dengevochten Maeghdom ,

dieghyfoo vromtlickjverdedight hebt. het houwelickyoor een eer-

licke vergeldinge ,
toegcvought is . Op welcke woorden, als

mettoeftaen van de vader, het hou vvelick door dé Pric-

fterbeveftight was, gaf de Spaengiaert terftont fijnen

Ceeft ) latende in twiffFel , wie van beyden vromer ,
Iv;

fijn fchult verbetert , offy haer eer voor-geftaen hadde.

12. Ja fommige en hebben niet alleen haren maegh-

dom felve , maer oock de achter-klap daer van door het

wrakende fvvecrt vervolght

.

In het dorp Sluys by Thienen woonden by haer vader

twee gefufters , de eene van drie ende twintigh , de an-

dere van fefthien jaren. Een Jongeling harén lantf-man

eins feggen , *t zv nvt verborgen haet , 't zyom te roe-

men, dat hvbvalle bevde geflapen hadde : endefulcx

foo openbaer,dat het eé gemeen praetjen onder 'tvoick

was, ende de vader oock*ciickwils ter ooren quam. Die

dat halfaennemende , ende op fijn dochters daer over

,

als reden was, dapper geftoort zijnde, bekeef de felvige

niet wcvnich: maer als fy dat ftantvaftehck ontkenden,
' ^ ioo
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foo heeft hy den jongman voor recht geroepen , ende

verkregen >dathY in hechrenilTe zoude gehouden wer-

I den,ten uyt-eynde van de faeck. Maer hy korts daer na,

alfooder getuvgen ontbraken , om lijii niifTeggen tebe-

wijfen , die den haet ende vyantfchap om eé anders wil

niet en wilden op haren hals halen , uyt de gevangenis

ontflagen zijnde , ging fijnen ouden gang> ende maeck-

ten het doen noch, als geterght zijnde ^ veel arger , het

fenijn van fijn qiialick-fprekende tonge allefins ver-

fpreydendc . OndertuOfchen hiel hem de vader feer ge-

ftoort tegens fijne dochters , infondei hcyt als hy een

1 glaesjen gedroncken haddcjhaer lichte koyen noemen-

I de,ende haer verwijtend - de onkoften,die hy had moe-
jl ten dragen in't proces . Waer over fy met rechtveerdige

\
gramlchap onirteken zijnde; als fy haer onnoofelheu

door den rechter niet en hadden konné wreken, namen

voor, fulcx met haer eygene handen te doen. Dege-
reetfchap tot dit quaet werck ontbiack haer : hierom

,

brengende haer korenteLeMi;f«tcrmcrckt, ende daer

van eenigh geit makende, koften (y elck een lang mes.

Waer mede, als met dul geweer gcwapent zijnde, ende

anders niet blafende , als moort en bloet , trocken foo

naehuys, om haren eer-fchender te hebben. Ende
juyft, gelijckhetongeluck wefcn wilde,vonden fy den

Jongman in't velt gaen plougen , ende niet min als op

iijn aenftaende onheyl denckcnde . Hier greep hem de

jongfte terftont aen , ende d'ander , dewijl hy met haer

fufter vaft worftelde,ende by-na haer onder hadde,ftack

hem het mes in fijn lenden. Maer dit en bleefdaer niec

bv. Sy vielen hem op*t lijf,ende ftaken hem foo veel fy

kónden. Ten laetft5,als fy hem acht en twintigh won-

den gegeven hadden, lieten (y hem nochzicl-toogende

leggen, maer eerft neus efi ooren afgefneden hebbende,

die fy als eenen fraeyen buyt vertoonden aen de gene

,

'Q,q j dis
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die haer ontmoetende , met eencoock vertellende haer

wedervaren . Jae , dat wonder is i fy dachten foo wey-

nigh op het groot gcvaer,dat fv niet eenen voet uyt den

huVS en gingen , ah daer dc vader, ofte de vrienden hec

raden . Waer door fy oock , als de rafende beroering

van haer gemoet , u at began te bedaren , haer te Thie-

nm in eé Vrouwen-kloofter begaven. Ende dat fy groo-

te oorfaeck van gramfchap haddé , bleeck uyt het gene,

de Jongman voor fijn doot bekende . Want de naem

oock ,°fonder de dact , een vrouwe fchent . Die voor

het achterdencken van overfpel, feyt Portius Latro , met

cn vreeft , die en zal oock niet vrcefen voor het over-

fpel , Derhalven lulitts Cafar , als fijn vrouw reden ge-

geven hadde om van haer kuyiheyt te twijfFelen , ende

hy tegen CloHius felve tot getuyge gedaeght werde, fey-

de , dat hy aen haer niet onecrlicx bevonden hadde

.

Maer liet haer even- wel gaen, voor-gevende, dat de

huyfvrouw van Cafar niet alleen van de fchult , maer

oock van alle vermoeden moft beviijt wefen . Derhal-

ven doen fy alderbeft, die niet allee het quaet en fchou-

wen, maer oock alle quaet achterdencken vermijden

.

Waer toe de Vrouwen infonderhey t geraken , als fy het

eefelfchap van de mans fchouwen , ende ftil by huys

blijven. Sulcx heeft dekonftige Phidias, gehjckin't

tweede boeckbreederverhaelt IS, eertijts uyt-gebeelt

met een Venus ftaende op een fchilt-padde : daer mede

te kennen gevende, dat het werck der Vrouwen vyas

t'huys te blijven , ende niet veel te praten , volgens het

cetuyeenis van Paufaniof , ende Plutarchus . ^
Fanna , des koningsdochter van d'oudeLatiinen,

letten hier door foo op haer eerbaerhey t,datfe nimmer-

meer uyc hare kamer en ging,ende dat geené man haer,

foolansefv leefden , enfagh , als haren eygene, ende

fy oockniemant anders . Daerom is fy daernae van^de

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

30G28



DER VROUWEN. 139

Romeynen geviert > onder den naem van de goede Go-
dinne, ende geen man en vermocht in haren tempel te

kome, ende de borgemeefter, in wiens huys des nachts

haer feeft van de Vrouwen gehouden werde > moft fel-

IB- .3 ver uyt gaen flapen

.

kil De Cardinael BentivogUoydlc onlangs Nuntius geweeft

tpMis van den tegenwoordige paus Vrbanus den 8. getuyghc
tt:jBiti|in fijn [{eUtioni^ tot BrulTel > dat in Nedcrlandr eenige

ènl edele loffrouwen > op de maniere van Canonicken Ie*

km vende > heel vry gaen , ende daer na oock veeltijts trou-

Ji tal wen^ ende dc gene>die niet trouwen en willen, leven in

3 tri een eeuwige kuyfheyt,eii al en werden fy in geen kloo-

d-J fter befloten , haer met de wapens, van de aen-geboren

k'Sa eerbaerheyt beter , als met dicke muren , befchei men.
«.tl IJ. Maer na datter genoegh van de Maeghden ge-

p j fproken is , foo zullen wy mede van de groote eerbaer-

. fjjj?1 heyt der getrouwde Vrouwen eenige exempelen gaen
Itu'erhalen.

De Pfr/?<ïw/c/;« Vrouwen en lieten haer noyt van de
"

f mans fien j ende de ArahifchtyAs fy op de ftract quamen,
: en bedeckté niet alleen haer hooft, maer oock foo verre

r haergeheeleaengeficht, datfy maer een ooge vry hie-

len. In halyen, ende infonderheyt te Venetjtn , hebbe ick
' fulcx mede dickwils gefien . By die van Lacedemonytn

is lange tijt in gebuyck gewceft , dat een dochter mee
: een ongedeckt aengeficht, maer een vrouw gedeckt op
] ftraet quam . Charilaus gaf daer van defe reden , Dat dc
; dochters eenen man moeten foecken,ende de vrouwen,

1 den genen , diefe hebben , bewaren . Sulcx deden eer-

I tijts die van Corintheny ende infonderheyt van Padua, die

• van wegen haer eerbaerheyt by de oude Schrijvers, fel-

ver oock by den poëet Martialit , feer geroemt werden

.

Maer gelijck de ftadt van Laeedmomm wel te recht den

I- i lofgevoert heeft van alle dcught , foo heeft fy oock de

I
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cere van eeibaerheyt, het vvelck onder andere getuygen

kan de deft ige fpreucke vaG e r a d a t

a

, die gevraeght

zijnde van Xenms , wat ftraf dat de wetten van Lyeurgus

op eenen overfpeelder geleyt hadden, antwoorde ,
Dat

dewet-gever Lyeurgus daer geen gewaghafgemaeckt

en hadde , dewijl onder haer geen overfpeelder gevon-
^

den en werde , daer de Vrouwen foo eerbaer waren .
*

Als Boleflaus de 1 1. koning van Polen geheele leven

jaer met fijn leger ia J<i/jff« bleef, het welck de Vrou-

wen , door het af-wefen van haer mans wel zoude mo-

gen verwilderen hebben, foo heeft M a r g a r i e t >(

huyfvrouw van Nkolaesy grave van ^fwW , vreefende

voor haer eere, in de moet- wil der krijghf-luyden, haer

met bevde haer fuaers boven in een toren 'van de kerck

van Samheeck.{ twee mijlen van Pajlatp) geflotcn,by haer

huyfgefin door een touw dc fpijfe doende opkomen.

Hwo, detvran van SyrfAcufm, eens van yemant ver-

weten zijnde , dat fijnen adem ftonck : bekeef fijn huyl-

vrouw , dat fv hem dat novt gefeyt en hadde .
Maertck

meende y fevde fv, dat alle de Mans foo roken .
Een groot

teeckenvankuyrheyt, die noyt bveen man foo dicht

geweeft was,dat fv fijnen adem hadde konnen ru^cken,

als alleen by haer evge man.

Heertfclfde wert verhaelt van een Romeynlclie

.

Cn. D«fc". die de eerftc om fchecps-ovcrwmnmge te

Romen getriumpheert heeft ; als hy no al out was, en-

de fchudden , werde hem in feker gekijfverweten ,
dat

hv ftinckende van mont was . Daer op quam hy be-

drouft tMiUYS , hem van Bil ia fijn huyfvrouw ,
die hy

ionffe dochter getrouwt hadde,wel degelick beklagen-

de , dat bv haer nimmermeer daer van vermaen en was

cedaen , op dat hy 't hadde mogen doen helpen
.
IcK

zoude het u wel vermaent hebben , antwoorden ly
,
m-

dien ick niet gelooft en hadde, dat alle man den adem
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fooroock. Indien B/7r4, feyt EKjfmus, foo gevoelde ^

gelijckfefeyde» datiseenteyckcn vangroote eerbaer-

heyc : indien fy haer foo roaer gehouden en heeft , 't is

een groote belecfcheyt tegens haren nian ; *r is oock een

gioote lijdtfaemheyt, die inoeyelickhey t foo lange uyt-

geftaen te hebben

.

Als Cyrus koning van Perjfen lang over tafel gcfcten

hadde tot Tigranes , ende datter na de mathijr veel gcfeye

werde van de fchoonheyt van Cyrus , endc ligrams fijne

huyfvrouw vraeghde» wat haer dochte vanhetaenge-

ficht van Cyrus f lekken fre«,fevde fy? datrnkt vantefeggen»

J^antfoo moeten my de Godm helpen , datick^degéeeUmMl-

tfji mijn oogen niet van u op een andtrgeksert en hebbe

.

Stneca fchrijfr, dat fijn moeye in lefthien jai é,dar haren

man bevel- hebber van Egvpren was , noyt uyt en ging 9

geen man-voick in het huss liet komen 1 nochyemanc

en fprack . Soo dat » feyt hy > de Provin^ye, die geerne

wat quact van haer overfte aenbracht, ende alwaer wel

fommige de fchult > maer niet de fchandt en ontvloden

»

haer als een exempel van hevligheyt eerden

.

The ANC haer kleet aentreckende, ontbloote by ge-

val haren arm ; als een daer by ttaende , fevde > O wat een

fchoonen arm ! Maer , antwoorden fy ,geeng(meenen. Wil-

lende re kennen geven » dat hy fraey was voor een, maer

voor niemant meer,cnde met eenen oock bc^rifpende fij-

ne geyligheyt > die foo nauw op een anders lichaem ge-

let hadde

.

Van de felfde ftatighevt was de fpreucke vsn feker

Vrouwe, die gevraeght zijnde , op weickendagh een

vrouw» nae datfyby haren man waregeweeft» inden

tempel vandegodinne Ceres mocht komen» Terj]onty

feydefy, van haren eygere , ende nimmermeer van eenen an-

deren

.

Een Vrouw van Laadtmonjm, gevraeght zijnde , of
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fy by haren man gcweeft was , Keen > feyde fy > matr hy \

hy mijn.

Een andere van de felfdc ftadt , als yemant door een r

bode haer ergens toe verfocht , gaftot antwoort > Doen k

ickeenK^mwas, heh ickgdeert mijne oudersgehoorfaem te we-
|

fm i
ende nu , Vrouiv :{ijnde , mijnen man. Derhalvenfoo hymy \

noodightm wat eerlicx , het hy het mijnen man eerfi openharen. '

Diergelijckc is eeo Vrouw van Milan gebeurt , de-

welckefeer liefhebbende haren man Marjfidms, als een

vryei watonbehoorlicx op haer begeerde , ende dat op

de gefontheyt ende 't welvaren van Marfidtus. Maery

fevdefy, Marfidius :{ottde lieverfelfshondert-maelfierveny

ais toeftaen , dat ick dat eens y^oude doen . Ende 'tgene ghy

fjjngefontheyt van my begeert , verfoeckt dat aen hemfelve .

Als opd'aenkomfte van Edwardde 1 1 1. koning van

Engelanc , het ftercke kafteel van Salebery (het welck hy

tweemael beftormt haddejby D4^/^^,ko^l^g van Schot-

lant, verlaten, ende fijn leger opgebroken was • too

is A L I X , gravinne van Salebery , die op 't kalteel

laeh , afgekomen, om den Koning, met fijne Hceren m
te halen'. Voor den Koning komende , boogh .y haer

ter aerde, hem bedanckende van fijn huipe, ende leyden

hem alfoo na het Kafteel. Elck een was van haer groote

fchoonheyt, ende manierlickhey t verwondert ; ende de

Koning felve en konde het ooge van haer met houden

,

wacr door hem een ftrael van liefde in't hert fchoot ,
die

hem lange rijt daer nae by bleef. Komende aldus hanc

aen ham in't Kafteel, bracht de Gravinne den Koning m
de fale , die feer koftelick tocgemaeckt was de Koning

aUeftadigh op haer fiende, foo dat fy daer over be-

fchaemt werde . Daer na begaf hy hem m een veyntter,

om op fijn gedachte wat te fpelen. Ondertuffchen ging

de Gravinne de ander Heeren, ei^ Ridders willekomen;

ende haer volck laft gegeven hebbende , om de roaeliijc
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te bereiden

»
quara fy wederom den Koning» die ge-

heel in den dur was, ende fprack. Mijn Hetr , Hoe is V.M,
dm hefigh mtt dencken ? Dut dmcl^tnmet verlof̂ en pajï K.M.
fiiety maerwelvrolick^te :{ijn, dewijl V>M. fijne vyanden ver'

faeght heeft , die V.M. niet en hekben derven vtrftachten : daer-

omUethetvorder-denckenaen andere. De Koning ar.twoor-

de } I4 , lieve Me-Vrouwe, tveet , dat deiti^liek^hier ingeki^mtn

hen , wiy een droom h overgekomen , daer ickjiiet eens op verjlen

en tvof , ende op den wdcl^en iek^demkfn moet ; icl{ en tveet niet

tpat my daer van wedervaren :{al, noch hoe iek^hem uyt mijn hen
i^al weren . Mijn Heer, feyde 1'y» V.M. moet altijt vroliek.:{ijn,

om V.M.VöUkjnaet tegeven y ertde laten die fwaermoedige ge-

dachten varen . Godt heeft tot noch toe al y.M. voornemen foo

gifegent y datter niemant onder alle de Chrif\en Prinsengevon^

denwert , die meerdergevreefl endege-eert h-^ ende indiende Kj)"

ning van Sehotlant V. M. eenigefpijt , oftefchadegedaen heeft ,

V.M. kan T^ulcx wel haejl wrekjn , gdijek. voor oefen oock. ge^

fchiet H . Derhalven laet die muys -nefUn varen , ende kpmt in

defale (foohet V. helitft) by V. Bidders ^ want het Hterfïont

tijt , om het middaghmael te houden. Ha^ lieve Me-Vmuwe
(feyde de Koning) daer is wat anders^ dat wy ophetherte

leyt , alsghy meent , Want voorwaer , hetƒm onderhout ? uwe

volmaeekfe beleeftheyt , uwegroote edelheyt, endefchoonheyt, die

ick.in H vtnde , hebben mv foo verre wech-geruckf , dat ickyan u
moet bemint werden . Want daer en is niet , dat my daer van
\oude kpnnen aftrecken . Doen fprack de Gravinne > Heer^

en wilt doch my niet befpotten^ ofte verfouckjn ^
ick^en :(oude niet

konrun dencken , dat dit emA woi, noch datfoo edel , ende hratf

Frin^e, alsghy a^ijt, :{oude dencken om te omeeren wy, ende mijn

man • die foo vromen Radder is , die Vfoo welgedient heeft, ende

noch voor Vgevangen fit . Voorwaer , Heer , ghy :{oudet daer

van weynigh eer hebben , ende daer en is my noyt fidckengedach-

te op het herte gevaUen y noch en 7(^al (met Godts fwlpe ) immer-

meer vallen.^ voor etnigh menfche die geboren is : ende by aldttn

ick
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kkhetdede, ghen hehoordemyniet aüemte beftraffen , maer

mijn licham doen rcchm , ende rahraken . Daer op tradt de

V rome Vrouwe uvt, latende den Koning heel verbaeft,

cnde mncindefaelom het middagh-mael te vorderen

.

Daer na keerden fy weder meteenige Ridders, verfouc

kende den Koning om te komé eten. De Koning quana

aê tafel.danacwevnigh.fomrijtsCals hy dorft) fijn oogh-

cens naende op de Gravinne.Sijn Ridders die fulcke ftil-

Jiehevt van hem niet gewent en waren, ftoiide hier over

fclr verwondert, en meenden dat het was om de Schot-

ten,die hem onifnapt ware. Dien geheele dagh bleet dc^

Koning op't Kafteel,ende en wift met wat hy doen zou-

de, aen d'een zijde gedreven zijnde door de eerbaerhey

t

van de Gravinne, cnde de goede dienfté van haren man,-

aen d'ander zijde dede hem de Liefde alles aen een zi)de

ftellen. Aldus den gantfché nacht in ongeruftheyt over

cebracht hebbende,dede hy 'smorgensgereetfchap ma-

ken , om de Schotten te vervolgen .
Daemae nam hy

oirlof van de Gravinne , feggende .

^/^T^''/^^^^^^^^^
ItWonfeL. Heer. tot trtderfieru ; endeickhdde V datghyV

mlt hedencken, ende van beier beraet werden, ahiskugefeyt heb-

h. Mijn Heer, antwoorde de Gravinne , Godt, debeer.

lickev/der,will^geleyden, ende afnemen die vuyh gedachten: i

ttanttckben, ende^al aUijtbereytwefen, om V te dienen tot uwe,

tndemitmetr. Hier mede fcheyde de Koning feer onftelt.

(Froi(larti.mor.7%.) Ende niet konnende daghotte

racht geruft wefen, dede een feefte uytroepen , te hou-

den binnen Londenop half ougft in*tiaer i54t. daer toe

noodigcnde alle Heeren ende Vrouwen (foo liet fy hem

hadden) fonder vveygeringe
, f''^^J''''Z^A.r^^r

Grave, ende Gravinne van SaUbery , hem beve^nde met

haer, ende haer Staet-Joffi ouwen te komen. De Orave

ftont het felve geerne toe (wanthy en dacht op geen

quaet) cnde de goede Vrouwe cn dorft het met open-
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baren, meenende de Koning itiet foetigbeyt noch neder
te ftellen . De feeftc was feer trefFehck > énde daer ver»

fchenen Wilkmy grave van Hallam, 8cc, ende J4«van
Hmegoutt>e , fijn oom > ende vccI andere groote Heeren »

ende Vrouwen > die allegadcrop het koftelicküe uyt-

quamen > behalven de w cl-gemehe Gravinne 1 die haer
•ÜMafooflechtop-gefchickt hadde, als fy immers mochte»
tidcÉl om hec deriel oogh van den Koning niet meerder te be-
'xm wegen . ( Lemefme chap, 90.) De Koning fiendc dat op

haer eerb^erheyc geen vatten en was, veranderde fijn

l\txA geylige hift (feyt Hallam in't leven van Philippe de Vdoü^

tri koning van Vrancrijck) in eerlicke vrientfchap, benep
:
fin't jaer 1 344. een ander feefte om Ridders tt- ma. é van

5«r|deordre van S. loris, het welck op de Kouflebiiiic uyt-
i viel , welcke gefchiedenifle verfcheyden verhack vverr,

'Demeeftefeggen, dat de Gravinne, fprekende mee den
Koning, ontviel een blauwe Koufiebancdie den Koniog
opnemende mee eenen de keurs wat hoogh oplichcede >

waer over de Heeren ende Vrouwen , daer tegenwoor-
digh zijnde , begonnen te lacchen; waer over de Gra-
vinne befchaemewerde, met verwijt aen den Koning,
dat hy haer ten fpot ftelde. De koning antwoorden haer

linoudtFran^ois, Homifoit,qtdmaly penfe, (daris,be-

fiuhaemt moet hy wefen > die quaet denckt ) ende verfe-

kerden haer, dat de gene, die nu daer mede geckten»
hen daer nae grootelicx vereert zouden houden , om
Idie Kouflebant te dragen. Derhalvcn fteldenhyinde
; Ordre van dm blauimi Ksuj^eb.int , ( ende liet daer op m c t

Igout boi duyren de gemelte Franfche woorden) nae hec

exempel van de Ridders van de Koode tafel, die de ko-

ining Ams lang te voren op de felfde plactfch hadde ge-

imaeckt. De vermaerde hiftory fchiijver Froijfart en
maeckthier geen gewach van i noch oock datkoi^ing

— ^Jwn van Vrancrijck, gevangen zijnde in Engelantionder

ft R r de
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de bcwaringe van haer man,mede op defe Gravinne ver-

liefde , endè daerom als hy lang ontflagcn was gewecfti

wederom in Engelandt overfcheepte > gelijck verhaelt

wertbyden gcmdie HalUin in'tlaetfte van 't leven van»

koning ^ . , j 1
1 4. Want een eerlicke Vrouvir , feyt Plutarchus, door |

de kracht der liefde met haren man verknocht, eerder

het omhelfen van beeren ende draké zal uytftaen, als het

handelen ende bv- flapen van een ander man . Waer van

een feer bekent maer een fonderling exempel gegeven

heefc S VS ANNA , de huyfvrouvv van loacbin, die liever

heeft gehadt> ter dooc verwcfen te werden, als haer echt

tebuvten te gaen. Want gelijck wy indeMaeghden

aengewefen hebben>roo is't oock met de gehoude gele-

gen, dat vele voor haer eere haer leven gelaten hebben.

Deftadt ^thmm van Lyfander, koning van Lacede-

tKonyen, ingenomen, ende tot deregeringe dertigh man-

nen geftelt zijnde , als fy foo hoovaerdigh ende quahcki

haer drougen , datfe met recht den naem van Tyrannen

kregen , ende met de eere van veel Vrouwen fpeelden

:

de huyfvrou van Niceratus,om dat fy mede niet gedwon-

gen zpude werden , haer-luyden wel-luft te dienen, is't

gevvelc door een vrywillige doot ontkomen

.

Een Grieckfche Vrouw , met namen H i p p o , als

fy op een fchip van de vyanden gevangen was , fprong in j

de zee, om haer eere niet te verliefen. Van welcke daec
j

heer Danid Heinfius , in fijn jonckheyt defe verfienge-^

maeckt heefc:

Een maeghddieke "^rees , enftoutigheyt der mannen ,

r>ie hadden uyt het hen van Hippo veergebannen

Ben dootgemenght metfchand , een leven met oneer 9

Veel erger als de doot . Dus vreefende niet meer

Als dat men vreefen moet , doen 's wants[chip quam varen.

En b.ier nam in het meyr , tvierpfy haer in dt baren ,
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InU midden van de ^ee . Wt vrees van defe noot >

En heeftƒ^ nietgevreejl te hopen in de doot .

Haer lichaem quam aen den Erechthejen oever gedreven»

alwaer fy begraven werde; wekk graf VaUrius Maximui
jgetuvght noch op fijnen tijtinwefen gewceft tezijn

,

Maer aen de eere van he^ligheyt » feyt hy , de eeuwige
t .) gedachtenis overgegeven)heefc Griecken-Iaiit doorhcc
L

ji^il
verheffen van haren lof> ailedaegh meerder luyfter aen-

' '^gebracht.

Als de Dnytfchendoor den ftrijtbaren Marius, bor-

' gemeefter van Romen> verflagen waren,roo baden hem
i hare gevangene Vrouweni dat fy mochten aen de bagij-

i nen van Vefia gefchoncken werden » belovende > dat fy

1 haer mede fiiyver zouden honden. Maer fulcx niet kon-

I nende verwerven > hebben fy haer den volgenden nacht
' verworght. De Godé zijn gelooftifeyc de Romeynfche
) fchrijver > dat fy hare Mans in den ftrijt dat hert niet ge-

? geven en hebben , Want indien (y luyden de vromig-

heyt van haer Vrouwen haddé willen volgen, men zou-

[ de lichteHck over deDuytfche nederlage niet behouvcn

; hebben te vieren.

PoNTiA , een Romeynfche JofFrouw, en kondemet
geenderhandefchoone woorden,noch beloften gelockc

werden van OHavius , trib. pUb. toe overfpel \ maer liet

haer liever van hem om-brengen.

In die kerckeücke Hiftoryen, zijn vele exempelen te

lefen , van Chriftene Vrouwen, die haer eere voor 'de-

ven gekofen hebben . De fclvigc zal ick allegader , om
kortheyts wille > alhier over (laen \ mee eenc voor alle

betalende.

S O p H R oN IA , een edele JofFrouw van Romen»cnde
i huyfvrouw van des ftadrs Bevel- hebber, als fy van den

1 key fer Maximinus foo aengcfocht werde,dat wel blecck»

indien fy met geraoede niet en wilde» dateer gewclt op

K ï % zou-
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2oude volgen , heeft aen haren raan alles geopenbaert

.

Maer fiendei dat hy uyt vreefe hecwerck toeftont> foo

heeftfe al haer juweelen aengedaen , ende haer op't ko-

ftelickfte toe-gemaeckt i
ende als fy gewacht werde van

de gene , die de Kevfer om haer fandt, foo is fy met eenc

roey t in haer naep-kamer gegaen . Na dat fy aldaer mee

een over-lang gebedt haer voor Godt verontfchuldighc

hadde,voor den geftelden tijt haer leven te verlaten, foo

heeftfe haer met een mes doorfieken

.

In de eerfte verwoeftinge der ftadt Romen van j^lart-

CHS , koning der Gonhm, in't jaer 4 » feker jong krijghf-

knecl\t , fiende een Vrouwe , van jaren , ende fchoon-

heyc uvtmuytende , verfocht by haer te flapen .
Dan (y

^

fulcken boofen daet verfoeyende , foo heeft de krijghf-

)

knecht , den degen uyt treckende , haer gedreyght het f

leven te nemen , ende daer op den hals even door 't vel j

cequetft . Maer fy haren bebloeden hals uytftreckende, 1

-

hadde liever dien afgefneden , ende met een eerhck ge-|

moet te fterven , als onteert langer te leven . Ende als I

den Barbaer haer felder aenging , ende evenwel op haer I

riet winnen en konde , beweeght door hare groote eer- <

baerheyt , heeft haer in S. Pieters kerck gebracht , ende»

daer geit gegeven , dat fy wederom aen haren man mee

lofzoudegelevcrc werden. r 1
^

Als mede van Aula koning der Huunen, de treftelickeJ

ftadt JquiUia, ontrent Venetyen ('t wclck uyt dat verval i

fijnen meeften oorfpronck genomen heeft ) verwonnen 1

zijnde , D I G N A , een eerlicke Vrouw van den Barbari-

fchen vyandt tot fijn welluftwech-geruckt werde, foo

heeft fy door bidden , al of fy een eenfame plaetfch;

focht,lichtelick verkregen, om in't hooghfte van't huys

;

te gaen. Ende gelijckfe eerft opging, begaffe haer m een

kamer, dieop de rivier quam. Doen haer tot den H«»

keerende , Volght mijn , feydc fy , fooghy my wtltgtnmtn ; (*

• en-
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||; 4 ende daer mede fprang fy in de rivier

.

Kii Het gebeurde in't jaer 1450. als in*t Itibilé alle volc-

wkm keren van Europa te Romen quamen, dai een edele Jof-

t^iKMtlfrou van Duytflant mer eenige ruyicrs geleyt , door hcc

k^üf lant van Mantua cn Vtrona treckendc t niet fonder moorc
k 6 van haer volck wech genomen werde tot fchoffiering

.

^HfjUDan fy en was noch door biddéinoch door eenige drev-
Igementen te brengen om den wellurt vanden roover toe

^ f. ite ftaen : maer liet eerder, haer eerlick lichaem , te vo-
K. :ren ellendelick gequelt zijndeidoor het fwcert ombren-

gen , als foo fchandelick milbruycken .

vï Als in'tjaer 15 15. eenige, van den Paus gebannen
[izijnde , in't lant van Romen roofden ende moorden,en-
3de een van haer , een eerlicke Vrouw , nae dat hy haren

Jj;.,jinan vermoort hadde, fochttcfchenden; foo heeft fy

^."Ihaer met ge welt uyt fijn handen gekregen , endegetuy-
gende , dat fy haer eer boven haer leven hiel , is uyt een
hooge venfter op ftraet gef|5rongen

.

IJ. Maer dcfe hebben liever gelradt met haer fuyver-

heyt te fterven , alsonteert zijnde televen, lek zal nu
noch eenige by-brcngen, die niet en hebben willen haer
monteerde eere over-leven.

! WienisLvcnETiA niet bekent,die ftekende het ge-
jweer in haer ingeffV'ant,de ftraffe van ge welt aen haer fel-

ven genomen heeft,ende op dat de eerlicke ende fuyve-

Te ziele van'tbefmet lichaem teneerften zoude fchey-

den , haer felven door-ftekcn , om dat fy den fchender

nietenkonde^ Maer ick zal de geheele gefchiedenis

(op dat de Mans daer uyt mogen leeren, de manieren
van haer Vrouwen aen andere niet veel te prijfen) van

ibeginfel verhalen. Sextus Tarqimius^de fone van den kc-
ining van Romen , hadde buyten in't leger 's avonts ga-

Iften > ende onder het drincké vielder praet van de Vrou-
iwen, ende een yegelick prees de fijne, Ende gelijck

R r 3 het
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het elck winnen wüde, foo feyde Coüatims. dat men niet

veel woorden en behoefden te maken , alfoo m weynigh

uvren te fien was . hot veel fijne Lucretia boven andere

uvtmuvte; ende noodighden haer , datfe ahefamente

paert zouden gaen fitten , ende beften felve hoe het haet
^

Vrouwen al maeckten: alfoo het daer beft uyt zoude 1

bliicken ,als fy haeronverfiensquamen befoecken. De t

wiin was in den bol : fy rijden allegader met eenen loop ^

na Romen, daer bydoncker koroerde, vervoughdeo^

fv haer voort na Coüatia. Awicr fy Lucretia met en von-

den , eelijck de fnaren van den Koning, dicfe even te vo-

.

ren gdïen hadden met haer gefelfchap vrolick zijn.maer \

laet inde nacht in't midden van 't huys fitten onder de)

werckende mevfTens . De lof van den Vrouwehcken I

ftrijdc was by Lucretia. De Man, met de fi)ne werden

vriendelick Willekom geheeten. Hy die 't gewonnen I

hadde . noodight des Konings fonen ; daer nam een van

die , Sextus Tarquinius , voor ', om Lncretta met gewelt te

ontfchakcn; haer fchoonheyt en verfochte eerbaerheyt,

lockien hem daer toe aen , ende doen reN fden hy- van dit

nacht-fpel, weder in'tleger. Weynigh dagen hiernae.

komt de geraelte5m«/ (onder weten van CoUatmus.zH

leen met eenen knecht vergefelfchapt te CoUana, daeri .

hvwelonthaeltwerdevandegene, die van fijn voorne-t

nien nieten wifte. Als hy na den eten in fijn flaep-kamen .

celevt was , brandende van liefde , doen hem docht, dati J

de baen klaer , ende al die van 't huys in flaep waren ,
foo»

is hv met een bloot geweer by de flapende L«cm/4 ge-:

komen, ende douwende met fijn flinckerhant op haer:
^

borft, SwiisJ)tflih feyde hy, Lucretia, ickhm Sextus Tar-[ .

quinius,¥rtgMW/Vm^efe4W. ghy:^uUprvtnJooghyee»
^

mon kickt . Als de Vrouw uyt den flaep verfchrickt ,[ I

ccen hulp, ende de doot by-na voor haer ooge fagh, looi

bekenden Tarquinius fijne liefde , badt haer, ende meng-|
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den onder het bidden dreygementen, ende wenden alles

•aen , om haer hert te bewegen. Maer fiende dat fy even

ftancvaftigh bleef 1 ende dat fy oock door de vreefedes

doots nkt en befweeck , foo vought hy by de vreefe de

fchande . Se> t dat hy bv haer , doot zijnde > eenen ge-

keelde knecht naeckt zal leggen,op datfe fchijné mocht

in een vuvl overipel omgebracht te zijn . Door wclcke

fchrick als de welluft de vafte ecrbaerhevt overwonnen

hadde, en dat Xirquinius hooveerdigh van de genomen

eere weder getrocken was: Lucraia droevigh over dat

deerlick ongeUick, fondt eené bode aen haer vader,ende

man> dat fy elck ten eerften met een van de vriendé over

zouden komen , datfulcx noodigh was , alfooder wat

grouwelicx aengei echt ware. Lucretius haer vader quam

inet Vakrius , ende Collaiimts met Brtttus. Sy vinden Lm-

fm/4 bedroeft in haer kamer fitten. Op dc komft van de

felvige,vielen haer de tranen uyt de oogë.Ende als haren

man vraeghden, ofalles niet welen was^ Gantfchmet y

feyde fy : fVant wat kjtnder voor een Vyouw wel wefen , dit

haer eereverloren beeft r' Collatine,f/4<fr :^//« »« « hedt voetftap-

ptnvan een ander man, dan het Ikhaem is aHeengefchenty het ge-

moet onnoofel , de doot i^algetttyge wefen ;
maerbelooft my aen de

ham , dat het aen den overfpeelder niet ongewroken ^al blijve^t^.

Het is Sext. Tarquinius , diein plaetsvangafl , als vyantgt'

wapent, voorleden nacht, voor my ende hem , fooghy mannen

:(ijt , een doodelicke vreught van hiergedragen heeft . Sy belo -

ven 't alle na malkandeten > vercroolten de bedroefde, al

de fchult van een mer eewelt gedwongene leggende op

denaenleggervan'tquaet: dat het gemoet fondighde»

maer niet het lichaem ; ende datter geen fchult en viel %

daer geen verwillinge tot de fonde en was . Ghy meught ,

feyde fy yfien , wat hem toekomt ; ick.^ al kfr^neick my vry van

defonde , en bevry my niet van deftraffe, ende daer en ^al voor-

iaengesn oneirlickf na het exempel van Lucrctia in't leven hhj^

R r 4

I n
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ven . Het mes > dat fy onder de fchoot verborgen haddct

ftack fy in haer herc > ende hellende over de wonde , viel

alfoodooc neder. Oonwaerdige» ende beklaeghlicke

dooi! De geheugenis van dit eerbaer gemoet leeft noch

in de hertender mcnfchenjcn nafoo veel eeuwen fchijnc

denaem van Lucretia deeerbaerheytfelver uyt te beel-

den . De Vrouwen van Romen toonden oock nae haer

overlijden , hoe aengenaem haer de eerbaerheyt was

.

Want fy hebben over , den wreker van L«m//<i,

nadathv in den flagh tegen de Koningfche, diehyuyc

de ftadt gedreven hadde> gebleven was > een jaer lang»

als over een voorftander van d'eerbaerheyt » rouw ge-

dragen .

De nader eeuwen hebben almede haer Lucretiaens

gehadc , onder welcke wel geftelt magh werden Bian-
c A R V B E A van Padua , huyfvrouw van Baptijla a Forta,

met den wekken fy in*t jaer 1 1 3 1. getrocken was in het

ftedeken BalTiano , daer hy de bewaringe van hadde : als

de tvran AccioUni, fijne ftadt Padua verloren hebbende >

al het gewelt van oorloge na Baffiano keerde > en *t felf-

de met verraderye in kreegh , daer Baptifia in de poorte

doot bleef > en Bianca mede gewapent vromelick vech-

tende t van de krijghf-knechten omsingelt zijnde > ge-

vangen voor den Tyran gebracht vverde . Hv door haer

fchoonheyt ( daer de wapenen oock wat toe deden ) be-

weeght zijn4e 1 heeft eerft met foctigheyt * daer na mee
pewelthaergefochtteonteeren. Sv geen ander open

iiende ) fprong door de venfter : half doot op genomen

zijnde, werde nochgenefen . Doen quara de Tyran

haer wederom aen , ende om datfe daer toe niet en wilde

verwilligé, foo heeft hy haer door fijn knechts vaft doen

binden,endealfoo gefchenr. Sy haer droefheyt inkrop-

pende , verfocht , dat fy doch , om haren rouw te mati-

gen 1 eens mocht fien, hetftinckende lichaem van haren

man.
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'D man . Dit verkregen > ende 'c grafgeopent zijnde > foo

heefffe haer met een groot gehuvl daer in geworpen,en-

de met fulcken gewelc de farck beweeght > dat hy mede
viel) ende haer den hals brack. In die maniere haer eere

gewroken hebbende , kreegh fy> volgens haer begeerte»

een gemeen grafmet haren man

.

Jck zal hier by vougéf te cxempelé.die in de laetit-

voorsaendeeeuwe in SwnferUnt gebeurt zijn

.

Als in fckcr dorp eenige boeien tot den middernacht

(aten en droncken » onder welcke twee verre neven wa-
ren» ende met haer den eenen fijn huyfvrouw wat lang

gefeten hebbende» ten laetften moede zijnde» haer laten-

de by malkanderen fitten » was na huys gaen flapcn : daer

op den anderen acht nemende > ende fiende » dat haren

fl man droncken ende overwonnen van flaep was, hem la-

tende in de herbergh
»
ging na fijn huys toe > 't welck dc

' Vrouw I als oock haer flaep-kamer ) meenende dat haer

]Vlan terftont zoude gevolght hebben » op gelaié hadde,

Hy de kamer inkomende, heeft haer halfflapende, eii al

h wat befchoncken zijnde, in't bedt genaeckt , ende haer

Mans werck gedaen, ende is foo, by geval fijnen koufle-

I bant achterlatende , wech gegaen. De Man daer na, als

[ het droncken hooft uyt-geflapen was, t'huys komende»
' wilde haer mede een vrientfchap doen , *t w elck fy , als

' ontijdigh,af-floegh. Waeruyt, ende uyt andere om-
ftandigheden, ende dat hy dé kouJebaot , in't bedde ge-

vonden» kende van fijnen mede-drincke-broer te wefen;

wel denckende , dat hy dat moft beftelt hebben , ftreedc

hem fulcx des morgens aen, foo dat hy *t bekenné moft,

ende badt, dat hy 't hem vergeven wilde, ende nier mel-

den , Maer fy nam fulcx foo qualick,dat fy dickwils van

haer felven viel-, ende lang met groote hert- pijn gequelt

was , niet tegenftaendefy by haren Man , ende den Ma-
. giftraet als onnoofel erkent was, ende dé aenrecihter dat
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fchclm-ftuck met den hals bekofc hadde . Ten laetften

is fy in ellendige fwaermoedigheyt vervallen , waer van

fv liiet, als door de doot,en kende verloft vverden,tegen

elck klagende , dat fy om de begaen fonde verdoemt >

ende verloren was

.

Op de merckt van Bafd, was gewent een koopman

te komen om fijn waren te vertieren , endeby een feker

bont-wercker fhuvs te leggê. Daer wederom komen-

de, ontrent hecjaer 1544. floegh hy het ooghopfijn

huyfvrouw , die jong , fchoon , ende vroom was : ende

alfooder geen hope en viel, om haer te verkrijgen, ende

hy oock fijne liefde niet en dorft openbaren , heeft haer

om fijnen welluft tebluflfen, aldus bedrogen. Als de

man 's nachts , volgens fijne beurt, na de wacht was ge-

gaen, en de deur van de Qaep-kamer open blijven ftaen,

.

foo is hy op middernacht uyt fijn flaep-kamer in't hem-

de ftil gegae,daer de Vroww fliep,ende by haer leggen-

de, ende hem houdende als ofhy dé bont-wercker was,

die van de wacht quam , tradt vaft in fijn ambacht . Sy

eerft halfflapende, ende daer na gewaer werdende wie

het was , ftelden het aen 't roepen , ende hy aen't loo-

pen , foo dat hv nae die tijdt noyt wederom te BafeUa

quam. De Vrouwe ondertuflTchen hier uyt een onlijde-

licke droefheyt fcheppende,ende van fchaemte berften-

de, ende even-wel het niet dervende verbergen ; als de

man 's morgens t'huvs quam , ende wilde weten , waer

indatfy haer foo feer quelden , ende wat haer gebeurt

was , heeft hem de geheele faeck met fchreyen en fuch-

ten verhaelt, hem om vergiffenis biddende,ende dat hy

haer zoude doot Qaen , dewijl fy van grooten rouw ,
en-

de foo fvvarcn wonde in haer gewiffe niet langer leven

cn kondc , noch en wilde . Godt ondertuflchen tot ge-

tuyge nemende , datfe half flapende , ende alfoo onwe-

tende,en meenende den boufharen man te zijn, bedro-

gen
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Un was. Tot wrake van dat boofe ftuck, hem ernftigh

verfoeckende . Waer op de man,wetende dat fy haer al-

tijt eerlick ende vroom gedragen hadde , haer dele daet

vergaf, ende noch troofte in hare droefhcN t .
Maer na

datliy haer wat alleen gelaten hadde , foo heeft ly naer

lucht geklect , ende is alfoo in den Rbijn ^éoovcn ,
en-

de verdroncké, gclijck D'- Plaurus verhaelt in fijn Med.

jltnmercki'^gen

,

1 6. Defe daden van feer eerbare Vrouwen ,
die een

anders fchelm-ftuck op haer onnoofel lichaem hebben

willen verhalen, al zijnfe meerder te beklagen ende te

verwonderen , als te pi ijfen , ofte na te volgen ioo be-

toonen fy even-wel een fonderlinge eerbaerheyt ,
ende

grooten haet der onkuylheyt in de felvige. Maer met

beter hert en geluck hebben andere het ongeh)ck, haer

eere aengedaen,niet op haer felven,maer op hare fchen-

der gewroken . « . r-

t Thtagtms van TMe(in een gevoelen ftaende met Epa-

\ mmondat, Pdopidoi, ende andere Griecfche helden) bleet

voor de vryhey t van Griecken- lant by Charonta in Beo-

tim , als hy aireede gewonnen hadde > ende de vyanden

vervolghde . Want hy is geweeft, dieeenen roepende,

Hoe verre wilt ghy volgend antwoorde,tot Macedonytn,

Het welck het koninckrijckVas van Philips ,
dic al de

Griecken focht onder fijne dienftbaerhey t te brengen

.

Hy lieteenfufterna, met namenTiMocLEA, deweic-

ke getuyghde , dat hy door de deught van fijn gcflacht

,

ende vrome natuyr groot ende vermaert gewordé was

.

Defe Vrouw genoot die vrucht van haer vromigheyt,

datfe foo veel te lichter verdrough , al wat haer door de

algemeene ellende over quam . Want na dat Jlexander

de Groote , foon van den gemelten Philips . de ftadt rhebe

ingenomen hadde , ende dat elck krijghf-knecht fijns

weechs liep, om te pionderen , foo heeft het huys van
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T/Vwoc/win-gekregen een onwetende ende onbefchofc

Hop-man , met namen yHexanderyTmcT anders den Ko-
ning gantfch ongelijck. Deweicke noch het geflacht,

noch het eerbaer leven van de Vrouw ontfiende > als hy
fi)n felven 's avonts met wijn op-gevolt hadde, dwang
Timnclea om by hem te flapen . Ende met dat groot on-
gelijck niet te vreden zijnde > vraeghden noch nae haec

gout ende filver , 't gene fy verborgen hadde » ende dat

lendeelemetdreygen j ten deele met beloften, dathy
haeraltijt voor fijn huyfvrouw zoude houden. Sy op
haer ftuck lettende , Och of '. feyde fy , de doot my voor defi

nacht toe-gekpmm was , op dai alles verloren :(^nde . ick mijn

« lichaem vry van defefmaet mocht gehouden hebben. N« dewijl de

fake dus gelegen is , ende dat ickjdencksn moet , datghy mijn als

uyt den hemel vooreenen vooght, heere^ ende man gegeven :(ijt

,

ickjn 7!^al u uwe goederen niet onthouden . tvant ick^fie wel dat

my te wefen fiaet het gene u :^al believen. Uk^hebbe mijnjuweelen,

fllvertvere\, oockjenighgout, ende pot-penningen j maeralsde

fiadt ingenomen werde beval ick_ de meyfiens aUes by een te wer-

pen het weUk. ickg^fielt hebbe in eenen put fonder water , ende by

weynige bekent, want hv is met een deckjel bejloten, ende onder de

hoomen . Hier mede wenfch ick. u geluck,: voor my :{aVt by u we*

fen, een teycken van de middelen ende luyfier van mijn huys. Dc
Macedonyer fulcx gehoortViebbende , ging , fonder den

dagh te verwachten, terftontnadie plaetstoe, geleyt

van Timoclea , ende dede den hof toe-fluyten, op dat het

niemant zoude gewaer werden , ende klom in fijn on-

der-kleederen nae beneden in den put . Maer Timoclea

van boven ftaende , als fy aen fijn ftem hoorde dat hy ge-

heel om leegh was , foo worp fy > ende haer meyffens

foo veel groote fteenen in den put , dat hy daer onder

doot bleef. Als de Macedonyers dit vernamen , droegen

fy het lichaem wech, ende, alfooder nu een verbodt ge-

daen was,dat niemant van Thebeytn zoude om-gebrachc
wer-

t
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^ werden, foo hebben fy TimocUa gevangen voor den Ko-
E ning gebracht,ende hem dedaet vertelt. Mtxander uyc

b de ftantvaftighe^t van haer wefen i endc ftatigen gang,

haer edel gemoet afnemende > vraeghden eerft, watly

voor een Vrouwe was . Maer fv leer onbevreeft endc

kloeckmoedigh , Mijnbmder, feyde fy, fr<«Theagene5,

die by Ch:eronca velt- overjie , ende tegen u luyden voor de vry'

heyt van Griecken-lam vechtende , gebleven is , op dat ons dier^

gdijcks niet en aloude over-kpmen . Nu dewijl ick heb moeten lij-

den y dat mijn gejlacht onwaerdigh is : foo en geefick^niet om de

doot . tVam dat is beter , als wederomfoo eenen nacht te hebben,

't en :{y ghyfulcx belette . Al de befte omftanders fchrey-

den hier over . Mexander en konde hem op foodanigen

Vrouwe niet erbarmen,als boven alle erbarmen zijnde:

inaer hem verwonderende over haer deught ende rede-

nen , in welcke fy hem eenen braven ftreeck gegeven

hadde,geboodtfijnHop-Iuyden , wel te letten, endc
te verforgen , dat voortaen fulcken fmact geen edel ge-

flacht en zoude aengedaen werden . Ende Hmoclea liet

hy vry gaen , benelfens alle de gene die haer in't minfte

van matghfchap beftonden

.

Nae dat het leger van de Gallo-griecken van den Bor-
gemeefter derRomeynenop den bergli , ten

deele verflagen , ten deele gevangen was : foo werde
Ch I O M A R A, huyfvrouw van den prin^e Orgiagon, on-

der veel andere gevangene, bevvaert van een Hop-man»
vol krijghfche welluft , ende gierigheyt . Dcfe bevan-

gen door haer fchoonheyt , focht eerft haer gemoet te

winnen,*twelck hy fiende dat een afgrijfen van die daet

hadde > heeft het ïichaem , dat door de fortuyn dicnft-

baer gemaeckt was , gewelt aen gedaen . Daer nae om
degramfchap over *t geleden ongelijck te verfachten

,

gaf haer hope van t'huys te keeren ; ende fulcx niet als

minnaer,uyt gunfte,maer bedingende feker gewicht
gouts,
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gouts , ende daer op een van de gevangens , die fy ken-

de , nae haer volck fendende. Hv ftelden een plaeis on-

trent de riviere , alwaer twee , ende niet meer , van de

vrienden der gevangene , den volgenden nacht met het

gout zoude komen , om haer te ontfangen . Sulcx ge-

fchiede , als beftemt was ; ende dewijl den Hop-man

doende was met her gout te vvegeh , foo riep Cbiomara

in haer talc bevde haer vrienden toe,dat fy hem zouden

doot fla jii . Dat gedaen zijnde, quam fy,met het hooft

ia haer fchortekleet gevvonden,by haren man Orgiagon,

die van Olympus na huvs gevlucht was , ende eer fy hem

groete , foo wierpfe het hooft van den Hop-man voor

fijn voeten . Ende als hy feer verwondert ftont , wiens

hooft dat het wefen mocht, of wat fulcx voor een ftou-

te daet was, foo heeft fy bekent , het ongelijck van haer

lichaem,ende de wraeck van haer verkrachte eere. Wie

zal feggé datter yet anders , als het lichaem in de machc

der vyanden gekomen is < Want haer gemoet en konde

niet i^ewonnen , noch haer eerbaerheyt niet genomen

werde. De Griecfche hiftory-fchrijver Polybius fchrijft,

dat hy metdefe Prin5e(re gefproken heeft,feer verwon-

dert zijnde over haren kloecké geeft,ende vromigheyt,

waer mede fv de eere van defe Vrouwelicke daet,

fpreeckt Liviusy in heylighlick televen tothctlaetftc

toe bewaert heeft

.

pompeim de Groote in Spaengjen tegen Smorint gefon-

den, als hy daer aengekomen was, foo heeft hy de ftadt

Lauton voor fijn oogen doen pionderen ende vermelen.

In wekken tocht , rockte feker vrouw , eenen die haer

wilde verkrachten, de oogen uyt het hooft. Het welck

by Sertoritis verftaen zijnde , dede een geheel vaendel, al

beftont het uyt Romeynen , van fulcke daden befacmt,

ombrengen. ,-.rri
Eenen Baranger l foo wierden genoemt de lijf-lchut-

^ ten

1
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ten van dé keyfer Michael Paphlagon ) verfocht een vrou-

i
we van Thracym tot oneere, endc als fy daer tegen was>

j meende hy haer te verkrachten. Sy nemende haer mans
geweer , ftack den Barbaer het hert at", foo dat hy hert-

i ftcken doot bleef. Welcke daet als ruchtbaer werde

,

: ïbo vergaderden de andere Barangers , ende kroonden de

I vrou »\ e , endc fchancken haer al 't goct van den genen»

die haer haddc willen fchenden. Een vafte getuygenis,

I dat by aldcrhande ftaten , ende volckcren de Vrouwe-
licke eerbaerhcyt in de grootfte eere gehouden wert.

Het VII. Capittel.

Dat de Liefde tot de Kjnderen de Menfchen amgehoren is: matf

even-wel veelgrooter in de Vrouwen , ah in de Mans •

STa procul hinc , Torquate ; fero cui filius iftu

Tollitur , & belli pr^cmia morte luit

.

Roma fcelus ja(5tat . Te dirum dicimus hoftem

.

Barbare > vah ! Latiae nil pictatis habes

,

Non credo genuiffe > mori quem cogis ovantem.

Nato crudelem fit pudor effe patreni

.

Carnificis tu munus obis > fed militis ille

.

Debueras ftolido nil vetuiflTe modo

.

Excqueris mandata , parum quse provida mandas

.

Par erat , hïc mites jus tolerafle manus

.

Etrigidani infontiThemidem ceflTiffetavori.

Ulo clementem fas fuit efle loco

.

Dencget hoe quodcunq; virum eft. hanc fceminalegé,

Malit, & in foboles mitius irc fuas .

Ploretamans Augufta prius jlachrymifquepoetoe

Rapta necaturis imbribus ora riget

.

Vel fletu natos Libycas comitentur abatSos.

Atque his emenfis abripiantur aquis

.

Te ftupeo , Natura ; pias gemuilTe maiitss

Plus cupis , &folos vis coiiflTe marcs

.
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Fsemineis fruitur pater& diflblvitur ulnis

.

At gremü nullis angituripfe malis

.

Solam partus habet matrem ;
quae gaudia carpit >

Non compenfandis luftibus ifta capit

.

Quis melior^ Nato Genitrixcruciatur , & ardet

Hunc magis . hoe gaudet , quem minus alter amat

»

DE liefde totte vrucht , van vrom en mangefproten ,

Heeft oochjnet meerder Injï de Vrouwen over-goten •

Daer woont een anderfuchtin haer oprechtgemoet

»

xAls wel in ditgeval in allermannen doet .

M heeft eenfelJe pijn haer teerenfchoot bevochten >

Haerlichaem uyt-gefet in veelderhandebochten ,

Soo dattet isgemenghtmet wegen van de doot

,

*Tk echter datfy haeft defmerten niet begroot ,

Maer diegeheel vergeet . Het kint ff naeuwgekomen ,

t>e weeden :(ijngedaen , de pijn ff wechgenomen ,

Dat kttjïfe , dat druck} haer de vocht ten oogen uyt ,

En wijfeit haergekerm in vriendelick^eluyt .

IVat lijdfe noch al meer ^ niet , niet en[al haer deren

^l wert haer bloetgenut , offchoon de borfienfweren ,

Sy perflet niet-te-min tot aen haer :(iele toe >

En H in[yngeficht het lijden nimmer moe .

ïVat if ons mannen werck.^ wat doenwy daer en tujjchen ?

J)e k^aemfchemkt ons de w'jn om onfen dorft te blujfcheni

pf^y kpefieren het lijf tot dat de maen verdraeyt ,

En dat weer op een nieuw den acker wert be^aeyt •

O weerde Vrouwen aert ! u ff het kj^der-telen

Pijn , ongenucht :>gewelt ; en ons , een welighjpelen .

*T fs reden, dat de manfynfcbepfel wel bemint

:

Maer wonder is't in u , datghy hem overwint .

BY inftellinge felfs van de Nature,hebben alle Men-

fchen haer Kinderen lief. In andere Dieren hangen

de mammen onder aendenbuyck: maer de Vrouwen

dragen haer borften boven aen de borft , om dat fy m'c
^ fuy-

1
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geil hare jonge Kinderé zouden mogen ku{ren,ende

I omhelfen. Wac Vrouwe i(rer,die niet foo drae, als het

int geboren isjal hacrpijn diefe m'r baren uytgeftaen

eefc , terftont en vergeet < Het Kint geboren zijnde >

• wat fmert en ftaetfe dickwils niet uv t,om het felvc met
'i haer eygen fogh te voeden < wat forge , om het dacr na

root te maken 1 De Heere roept by EJaioi , den voor-

gger, Kjn em Vrouwe wel haer kjnt vergeten, datfe geen me-

delijden en ^oude hehhen met de vrucht van haer lichaem .«* Het
k welckonfen Salighmaker oock bybrengt , als een fake

• bynaonmogelick. Ende de wijf-gei ige yirijioteles feyt»

1. de Moedcrlicke liefde foo groot te wefen , dat'fy blyd-

ifch^p ftellenjom haer kinderen liefte hebben,ende niet

i(oo veel daerom en geven> dat fy van haer wederom be-

i rhint werden ; dan dat haer alleen gcnoegh is , te fien 9

I dat de felvige maer wei en varen. Ende elders geeft hy
> reden van die liefdejte weten, dat het voort-brengen in

I de Vrouwen pijnelicker valt , ch dat fy fekerder weten,

dat het haer eygen kinderen zijn. Wat kint en ifler niet

fchoon by fijn moeder ^ Sy beminnen felfs hare fwack-

t heyt , Haer goet gemoet en wert door dc leelickheyt

(niet vermindert, door de fchoon heyt niet vermeerdert.

De kinderen lief tc hebben is maer eenegenegentheyt.
' Noyt en treckt de moeder haer oogen van *t kint,fy en

. wert het nimmermeer moede , isverheught als het by

. haer komt,bedrocftals't van haer gaet.In't korte,al de

i vreught van de werelt fchept een moeder in haer kint

.

I Een rijcke vrouwe van Capua als fy te Romen by
CoRNELiA Grdcc^/ (meerder vermeit) was komen
i'huys leggen , liet aen de fel vige al haer juweelen fien,

die overmaten koftclick waren in gout , paei len 1 ende

gefteenten . Corwf/u die geprefen hebbende , werr vati

de Capuaenfche gebeden,om wederom haer koftelick-

heyt te willen vertoonen. Haer Kinderen waren fchool

S f ge.
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gegaen> fy beloofden dat*savonts te doen, Endeal

die t'huys quamen , Dtt if , feydefy , mijnenfchat .

Bynaehet felfde lefen wy in de Griecfche hiftorye

vaneen Vrouw uyt lonym, dewelckeop haerfchoond

tapijten , die fy toonde , roemde tegens een andere vanj

Lacedemon : maer fy gafhaer een antwoort , de vvelcke

certijts door Heer Daniël tieinfins aldus uyt-gebeeltis :|

lc](Jieh het algefien , datghy my kpndet toogtn » ,

Dateerclickc eraet enkofUlickjnd'oogeny

Maer hoven al dat [choon en ^ierelick. Tapijt ,
|

Hetgeen daerghy voor-al , ƒ00 bljde mede T^ijt .

Wer van en tveet iciniet . maerfdu wat gaen toonen

Vat by ons wort geacht , en niet u om verfchoonen :

Mijn hinders dit ickheh , den kofldickffen pant ,

De welck^ een fuyver vroum magh hebben in ons lant .

Een fonderlinge proefvan Moederlicke liefde ga-

ven de Vrouwen van Carthago . als fy drie hondert edele

Kinderen voor gijfelaers te Romen moften fenden. Dc

Carthaginefers , door de noot gedwongen zijnde >

brachten de felvige in 5/c//yM,met krijten ende kermenf

van de ouders , ende vrienden : maer infondcrhey t van

de Moeders, die met een fchrickelick gehuyl haer Kin

deren omhelfden, de fchepen ende anckers tegen hie

len, de touwen aen ftucken braken, om den vaert te be

letten . Jae daer warender vele , die de afgevaren fche

pen lang nae fvvommen, haer natte oogen geftadigh 01

de kinderen houdende : vele, die het hair uyt het hoott

trocken , ende op haer borft klopten , gelijck of fy over.

de felvige , als geftorven, rouw maeckten . Want haerf 3

dacht,dat fvfe wel met den naem voor gijfelaers gaven: I

'

maerdatfe'inder daet meteenen deftadt oyer-gaven,

dewijl fy , op geen fekcr befpreck, in de handen der Ko-

mevnen gefteh waren . ,

Als Ptolomm, koning van A44«<io»yw , den oorloge

van
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ii tin buyten quijt was , foo wende hy fijn godtloos endc

"chelmachtigh gemoet tot wreetheyt tegen fijn huys

»

tndeleydefijn lüfterARsiNOE lagen, omhaerfonen

et leven , ende haer het befit van de ftadt Cajlandrea te

" enemen. Het eerfte bedrogh was, door een geveynfde

lefde > haer ten houwelick te verfoecken. Want hy en

:onde niet komen aen fijn fufters kinderen , wiens rijck

ly overvallen,ende ingenomê hadde, als door bedrogh

an eenigheyt.Maer de fufter kende fijn fchelmachtigh

begeren wel. Derhalve hy fiende,dat fijn geloofkranck

was 5 liet haer weten > dat hy wilde met haer fonen het

rijck gemeen maken. Dat fy daer toe yemant zoude

fenden , in wiens bywefen , hy voor de vaderlicke Go-

, den , met foo fware eeden , als fy begeerden , hem zou-

.1. de verbinden, ^rfinoe ftont bedut, ende wift niet wat

' fv doen zoude: indien fy yemant font , foo vreefden fy>

door eenen valfchen cedt'bedrogen te werden : indien

fy niet en font, aé te hitfen de dulle wreetheyt van haer

. : broeder . Maer meerder vreefe voor haer kinderen, als

.,,| voor haer felven hcbbende,dcwelcke fy door haer hou-

.i welick meende te befchermen , foo font fy een van haer

.
i vrienden Chodion : die geleyt zijnde in den he^lighften

, , : tempel van hdpiter , van ouden tijden by de Maadonycrs

. i ingrooterachtinge, Ptolomm nemende denauraerin

I de handen, endc rakende de beelden der Goden,rwoer
• metdeongehoorfte, endc fchrickelickfte eeden, dat hy

I ter goeder" trouwe het houvvelick van fijn fufter ver-

I focht, dathy haer Koninginne zal verklaren, ende tot

haerder fmaet novt een ander vrouwe, noch andere, als

hare fonen , voor fijn kinderen aennemen . ^rfinot, na

dat fy van hope vervult , en van vreefe ontledight was

,

foo fpreecktfe felfs met haer broeder- wiens aèngeficht

ende vriendelicke oogen , als fy geen minder trouwe

,

msi als den eedc en beloofden , foo'ftontfe , hoe-wel haren

k. S f 2 foon

!
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16+ WTNEMENTHEYT
foon Ptolomm feyde , datter bedrogh onder fchuyide >

het hou welick toe . De bruyloft werde met alle kofte-

lickheyt j ende bhjdfchap van d'ingefctene gehouden

.

Stelden oock voor fijn leger haer de kroone op*t hooft,

ende verklaerde haer Koninginne , Waer over Arfinot

verblijt zijnde j dewijlfe nu wederom kreegh ,*t gene

fy door de doot van haren eerften man Lyfmaehm ver-

loren hadde : noodight van felfs defen nieuwen man in

haer ftadc Cafiandrea; het welck de bi uyt v^'as , daer hy

om danfte, ende al het bedrogh aenrechte . Derhalven

haren man voor gaende,dede eenen vierdagh op fijn in-

komft aenreggen,huyfen,kercken,ende alles op-pronc-

ken, de autaren ver9ieren
j
geboot oock dat haer fonen,

J^yfimaehtH va,n derthten jaer,ende Philippm drie jaer jon-

ger, beyde feer fchoone kinderé, ende kranflfen om haer

hooft hebbende, hem zouden tegen gaen,ende in-

halen . Ptolomm , om fijn bedrogh te verbergen , om-
helfden die feer begeerlick , ende kuftenfe lang boven

de maet van w^are liefde. Als hy aen de poort gekomen
was; foo beval hy het kafteel in te nemen , ende de kin-

deren doot te flaen . Dewelcke nae haer moeder toe

vluchtende, werden in haren fchoot) ende onder het

kuflen vermoort. xArfmot al roepende,wat fy foo groo-

tc wreetheyt ofte met trouwen , ofte nae het trouwen

verdient hadde,heeft haer dickwils voor haer kinderen

tegens de moorders geftelt , dickwils de kinderen om-
helfende met haerlichaembefchermt; ende de wonde,

die op haer gemunt waren , felve gefocht te ontfangen.

Ten laetfteft, als haer noch niet toegelaten werde, die

te begraven , foo is fy met gefcheurde kleedercn , ende

hangenden haire in ballingfchap gegaen^ foo veel te el-

lendiger 5 datfe met haer kinderen niet en heeft konnen
fterven . Siet daer een trouwe moeder, die alles ge-

waeght heeft om haer kinderen tc behcudé ende groot

te
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te maken; een g;oede fufter,maer eenen boofen ende on-
menfchelicken broeder

.

Met beter geluck is de Moederlicke genegenthey t

uytgevallen in P a r y s a t i s. Als Cyrus den jongeoi
om dat hv fijn broeder KAnaxtrxts , koning van Perflen»

lagen geleyt hadde, inden tempel zoude dootgefme-
ten werden, foo heeft Paryfatis de raoeder,met haer hair

den hals van Cyrus bewonden > ende door veel bidden en
kermen hem het leven behouden , ende gemaeckt dac
hy aen den zee-kant gefonden werde.
Maer wat wil ick veel vaode Moederlicke liefde feg- >

gen ^ Siet men niet alle daegh, hoe vele datter met O c-
TA VIA fufter van den keyfer Auguflus ( waer van in den
Schat der Gefontbeyi breeder gefproken is ) foo lange treu-

ren over het af- fterven van hare kinderen, tot datfeal

treurende felver komen te fterven <

Hoe groot dat de droefheyt geweeft is van feker-

Vrouw , die verftaen hadde , dat haren foon gebleven
was , ten tijde » als de Romeynei) foo ongcluckigh
flaeghs geweeft ware by de Cannas , kan men daer uyt af-

meten, dat derijdinge onwaerachtigh zijnde* endede
jongman daer na in de Ibdt komende , de goede Vrou-
we hem fiende haeftelick door overvloet , ende als door
een fchierlickenover-val van blvfchap, het leven uyt-
geperft is.

Van hoe veel Prin9e(ren leeft mé oock.die met groot
gevaer van haer leven, ende dappere kloeckmoedigheyc
den ftaet van haer kinderen, tegens de vyanden behou-
denhebben^f Ick zal tot befluyt maer een exempel, in
plaets van vele , verhalen .

Als FerdinanddelV. fijn vader SanEiitu in de koning-
rijcken van C^jï^Z/Vnende Leon gevolght was , maer ne-
gen jaer oudt zijnde, foo meenden alle de Koningen van
bpaengjen op hem, om fijn jonckheyt, vordeel te doen

»

S f 3 ca*
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166 WTNEMENTHEYT
ende quamen roet legers in Gjn rijckcn vallen .

Maer

Maria de Molina (wiens eerbaerheyt hier voor

mede geprefen is ) heefc hierfoo kloeckmoedigh haer

moederlick hert getoont,dat fy met wapenen tegens de

vv3nden»ende gebedé by Godt foo veel te wege bracht,

dat fy beyde de rijcken voor haren foon befchermdeicn-

de om fijnen 't wil oock noyt weder en wilde trouwen

.

lek zal het tegenwoordige capittel beduyten metde:

verffen, die over B e r o n i c a ,de welckeaen Ctmm»

dedoot van haren foon, met eenenfteen gewroken had-

1

dceertijdts gemaeckt zijn by onfen grooten vnent, den

meer- welgemelten Heer Daniël Heinfim , Ridder, &c. i

Degramfchap Kgtnoegh om ms tm man te maken ,

Loopt CenetH waerghy wilt , ickfal " welgeraken ,

Hn 't lichaem van mijn foon waer dat het wejen magh ,

Sal ickjnet defe hantgaen brengen voor den dagh

:

Mijn lanfy heeftgemift
: en tvtlt daerom niet meenen

Dat ick^ontwapem ben ,foo langh als daer nochj\eemn ,

Ofy(t te vinden ü daer med' een moeders hert

Kjtn wreken harenfoon , en lichten harefmert

.

En dit zy genoegh in plaerfe van alle Deughden , die

in de Vrouwen oncelbaer zijn, gehandelc te hebben van

haer Liefde tot Godt , haer Vaderlant , Ouders, Mans,

(waer aen de Eerbaerheyt kleeft) ende Kinderen

.

Het Vin. Capittel.

t . mt de Klouckmoedigheyt if -, ende dat die in de Vromm mt$

enonhreeckty

1. regens hare Vyanden, endeinUgrootJit Gtvaef.

3. inSmert, ende Pijnigen y

4. \n drouvigh verlies van Kindertn ,

t;. Van h4an-

ó.lndiDootfelve,
y^,^
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Hic negat humanos muiier fortidïmafenfus.

Et cunftis vitx cafibus > una manet

.

Spernit fata, neces > rigidamque iramota tyrannin

Fleftit > & ingenii nil levioris habet

.

Perftat in adverfis , rebufque modefta fecundis

Nofcituri inftabilem fpcrnere doita deam

»

Nee tremulis affixa rotis , quas orbe rotundas

»

Fortibus incedens greflïbiis > ipfa rotat.

Enfe perit raptor 1 mediifque cxpirat in ulnis»

Et prima caefus nofte tyrannus obit

.

Porrexêre viris gladios ac tela mariras >

Quêis ftabilica recens nata CryaflTa fuit.

Afdrubal uxori cedit piger
; ipfe lig^atus

Ducitur ; 8c Latias effugit illa inanus

.

Sparta fuas fervat nuribiis bellantibus arces

»

Atque his cffofTis minibus extat ovans

.

pat gladio regina capuc ;
tlammafque momordic

Porcia » proh > Bruti portio digna fui

!

Horrefco vir tale canens : Tu , Magna virago t

Dicere quod nequeo fortiter » ipfa facis

.

Slet bier het Vrouw -geflacht ,fiet hier de kloucketvijven

in droufheyt weligh T^jjn , in angflen moedigb blijven.

Den menfch en menfchen aert by-nae te biiyten doen ,

Ew liever in hetfiveert als in eengeilen[oen

Vervallen , als de noot komt hevigh atn gedrongen

,

En doorgeen ander wegh h dienftigh uytgefprojjgen

.

*T « wonder wat menfiet dat hier de Vrouw begint ,

Het fchijm datƒ^ haer hert injlale banden bint .

En dat haer hooge ^iel , in deugbden opgetogen ,

hdet Godefich verrnenght , die niet en wert bewogen ,

Sich aen den hemel veji , die vajl en eeuwigh lïaet ,

TerTtjle dat de man daerbuytenfchromighgaet ,

En weyfdt in den noot , de tomjieen aller herten ,

En imert , al eer hyfiet de tijden om te (merttn*

S f 4
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i68 WTNEMENTHEYT
*I^en kan , geUerde Vrkm , \tn kan in mijn gedicht

'Niet vatten al te mael , hetgfien'ghy my bericht .

Zen h myfelfs te veel . M a r. i a /r// ickfeggen ,

JiA A KI A-i die hel hooft hebt moeten neder leggen >

Om afgekapt te \tjn . O ' grootfie van utijt»

O •' fcboonjle van de rey , die hier befchreven >

Jn u was hoogergeej} alsyemam k^ befeffeh ,

Oockdoemaels als de bijl u hals befïont te treffen ;

V Princelickgelaet , u Ks>nmghlick_gefagh

Verliet u wefen niet , oockmidden in defïagh

,

^l weende' t tvatterwoi , ufagh men vreughde plegen,

Bn bidden , dattet Godt geliejdefynenfegen

Tefenden over Haer , die u het vonnis gaf

,

Hoogh woiuUvm , maer noch hooger n ugraf 4

(I.)

IN dit tegenwoordigCiCnde *tvoorgaende bouck heb-

ben wy vele exempelen by- gebracht van fonderlinge

Sterckcei endeKlouckmoedigheyt> gepleeght by de

Vrouwen > in verfcheyde voor- vallende gelegentheyt:

dewelckewynu inditlaetfte Capitiel> tocbenuytvan
*c geheele werck zullen vervolgen

.

De Klouckmoedigheyc werc van Cicero gefey t te zijn

een begeerte van groote dingen > ende een verachtinge

van kleyne , mitfgaders het uytftaen van arbeyt op hope
van vordeel . Soo dat voor een Klouckmoedigh man
gehouden wert > die om een eerlicke faeck wijlfeiick y

eerlick 1 ende tijdelick » hem in gevaer van goet j ende

leven begeeft : ende die noch > om dat hem de kans te-

gen loopt 1 den moet verloren geeft » noch opgeblafen

wert , als hem alle dingen voor de wint gaen . Ende al

is van den wijf-gerigen Plato gefchreven , dat de Vrou-
wen in alles fwacker zijn , als de Mans ; foo zal ick daer

tegen verfcheyde exempelé bv-brengen vgn Vrouwen »

(liein Cedwlt> Klouckmocdigheyt>Stantvaftigheyt,de

Klouck-
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DER VROUWEN. 16c,

Klouckfte Mans niet alleen niet geweken i maer felver

oock verre overtreft hebben .

Die van Chiosy een Griecx evlantiin de roiddelant-

fche zee > verfonden eenige borgers om Leuconia te be-

wonen,door defe gelegentheyt; Een man van name in'c

evianti wasgetrouwt, ende alsdeBruyt met de koets

t'huys gereden werde j de koning Hippocluj een groot
vrient van den Bruydegom 1 daer by zijndci ende van de
wijn verheught > fprong op de koets » niet om cenigh
quaeti maer uytvrolickheyt; waeroverhy niet-tc-min

van de bruydegoms vrienden dootgeflagen werde. Als
de Chyers hier over vernamen de teyckcné van den God-
delicken toren, ende het Oraktlnct vraeghden,wierden
belaft de moorders van Hippoclus om te brengen : ende
als fy feyden, allegader aen die doot fchuldigh te wefeo»
foo geboodc die Godt, datfe allegader uyt die ftadt zou-
den vercrecké. Daer op zijn defchuldigccndcdc gene»
die daer aen vaft waren, ofte de daet toeftonden, niet le-

genftaendefy veelende machtigh warenite LeuconiagC'

voert . Defe daer nae belegert zijnde van de Erythmrs ,

ende (lende , datfe haer macht niet en kondé wederftaen,

gaven deftadtover, onder befpreck , datfe uyt zouden
gaen, alleen mede nemende haren rijd-rock, met dé rab-

baert, Maer de,Vrouwen bekeven hare Mans, daiie

bloot, ende ongewapent door het vyants leger zouden
trecken . Ende als fy feyden, met eede daer toe verbon-
den te wefen , foo hielé de Vrouwen even-wel aen,daife

de wapenen niet en zouden verlaren , maer tegen de vy«
anden feggen , dat de fpies een vroom man ftreckte voor
een rijd-rock , ende de fchilt vooreen tabbaert. Als dc
Chyers dit na^juamen, ende vry regens de Erytbrms fpre-

kendei haer wapenen toonden : de andere defe ftoutig-

hevr ontfiende , lieten haer onbekommert vertrecken.

Geen minder Klouckmoedighcyt is tefpeuren in de
S f ) daec
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170 WTNEMENTHEYT
daet van de Chyerfcht Vrouwen » lange tijdt daer nae ge-

beurt . Ph'tlippus de foon van Demetrius , hare ftadt bele-

gerende I liet een hoovaerdigh > ende barbarifch gebodt

uyt gaen 9 wacr in hy de flaven tot afval focht te verwec-

ken, haer belovende vryheyt> ende houwelick met haet

JofF'ouwen. Maer de Vrouwen door een grouwelicke»

ende rafende gramfchap ontfteken zijnde > quamen met

de flaven ( die daer over mede geftoort waren > ende van

de w eicke niet een over en liep
)
op de veft 9 ende weer-

den haer foo dapper met pijlen» ende ftcenen > dat de vy-

ant gedwongen werde op te breken

.

Als de ftadt van Lacedemonyen van den vyani belegert

was , foo werde met eenparige fteromen by den raet be-

floten,alle de Vrouwen in'teylant Candyate voeren9 op

dat, indiende Mans in de belegeringe quamen te blij-

ven 9 fy niet qualick van de vyanden mochten gehandeit

werden . Maer de Vrouwen hier van verwittight zijn-

de 9 waren feer qualick te vreden , ende fochten fulcx te

vernietigen. Archida mi A,eea onder haer in klouck-

moedigheyt uytmuytendc , quam , met een degen in de

bant 9 voor den raet , ende hevigh tegens de wet-gevers

uytvarende, feyde: Meent ghy-luyden> dat de Vrou-

wen van Lacedemonyen , als de ftadt van den vyantover-

weldi^ht was , langer zouden willen leven < Hier door

de Raden ontfet zijnde 9 weder- riepen "haer befluyt. De
Vrouwen terftont op de wijfe van een leger vergaderen-

de, feydenaende krijghf- knechten 9 dat fy vry ruften

mochten, edde begonnen een gracht te delven, de ftadts

vcften te verfien , de wapenen aen te nemen ; ende vor-

der vromelick ftrijdende9 hebbende vryheyt van haer

vaderlant bewaert,

l. Wie en iflTer niet9 die niet en moet buygen voor de

Pijn^ Ende 't gene menriet9dat oockio kloucke Mans

de Tong doet klappen 1 waer door de Keel het uyterfte
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liiden moet i en heeft op vele Vrouwen het minfte niet

vermogen. Wy lefen by den H. Hieronymus van een jong-

man 1 diCf niet konnende de Pijn wederftaen, tegen de

waerheyt bekende»overfpel begaen te hebben,ende daer

over gedoot te zijn : en dat een Vrouw de grootfte pijn»

fonder yet te bekennen > uytgcftaen heeft

.

P O R c IA , de dochter van den ftantvaftigen Romeyn
CatOt ende huyfvrouw van den vromen ende manhaften

helt Bmus , haren neve t was een Joffrouw 1 die haer in

de wijfheytoefFende, vol geeft ende n»oedt. Defecn

wilde haren man , die fv gantfch lief hadde , niet eerder

naeenige geheymeniflen (die fy fagh hem te bekom-

meren
)
vragen,voor al eer fy hare lijdtfaemhevt befochc

hadde . Sy nam derhalven een mes , ende ftack haer fel-

ven daer mede een diepe wonde in de dye » waer op een

grootebloet-ftortingvolghde» groote pijn, ende daer

dooreen fware koortfche met fchudden ende beven. Als

de Man hier over in de kamer komende, feerontftelt,

ende verfchrickt was , foo heeft fy hem aldus aengefpro-

5> ken : lek ben, Brute , in u huvs getrouwe , een dochter

5, van Cato , niet gelijck de by-fitten , alleen om u bedt

»

5, ende tafel deelachtigh te wefen , maer oock om alles

5, goets , ende quaets met u gemeen te hebben . Aen u
5>fijdeenis niet, waerover ick mijn houwelick zoude

5) konnen beklage : maer wat troottiofte vermaeck kont

3> ghy van mijn hebben , als ick niet mee u en magh dra-

9, gen de verborgen quellinge , ende bekommering , die

3, trouwe vereyfchen^ My en isnietonbewuft, dat den

3,aert ende nature der Vrouwen gehoudé wert te fwack,

5, om wat heymelicx te helen: maer in een goet leerling,

5, ende ftaeye opvoeding , is een groote kracht om ons

manieren te ftieren . Ende my valt dat te beurt, dat

5, ick ben een dochter van C4^o,ende een huvfvrouw van

35 Bmus . Waer op my even- wel te voren niet verlaten-

•ode»
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3j de > liebbc nu mijn felven beprouft onverwinnelick

5, van de pijn. Dit gefeyt hebbende, toonden fy hem de
wonde > ende verhaeldci hoe fy die haer felven gegeven
hadde . Hy verbaeft ftaendei ftrcckte fijn handen na den
hemel uy t > ende badt de Goden, dat fy (i/n voor-nemen
wilden fegenent dewijl Poreia haren man waerdigh was.

Daer op vertelden hy haer» op wat manier, ende mee
wie hy voor hadde, de Roomfche vryheyt te herftellen:

waer van fy niet eens en verfchrickte , maer gaf hem
mocdt , om fulcx te volbrengen . Ende dat is het eerft

e

exempel van hare ftantvaftigheyt : het ander na de dooc
van haren Man is hier voor verhaelt in'tcapittel van de

Houwelickfche Liefde

.

QyiNTiLiA , een minnelicke vrouw , ende om haer

fchoonhevt van vele bemint, als fy,door laft van dé key-

fer Cajus Cali^la zoude gepijnight werdé,om te ontdec-

ken de gene, die na het levé van den Keyfer geftaen had-

dé,na de pijn- kamer toegaende,trapte een van de mede-
plichtcrs op den voet , te kennen gevende, dat fy niet en

zouden vreefen.van haer beklapt te werden: 't welckfy

foo wel hiel» dat al was haer lichaem door het pijnigen

foo ongadclick gemaeckt,dat niemant van de vryers daer

meer Gn in hadde,fy even. wel niet met allen en melden.

Waerom haer Caligula ontllough, ende met veel gelts

befchonck

.

Den felfden Caligula heeft het felve oock gedaen aen

een vry-gemaeckte Vrouw,die door geen pijn tot vet te

bekennen was te krijgen geweeft

.

Geen minder teycken in'c verachte van de Pijn, heefc

daer na gegeven , een andere , met namen E i' i c h a r i s,

de welcke van famen-rottinge befchuldight zijnde,door

lart van den keyfer Nero , meenende dat hec V^rouwelick

lichaem geen pijn en zoude konnen UYtftaen,op de Pijn-

ba:ick verwefen werde ; dan haer en hebbé noch flagen

»

noch
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noch vyer » noch toornighcyc der gener » die haer noch
ftrenger pijnighden , om niet te fchijnen van een Vrouw
overwonnen te wefen , foo verre konnen bewegeni ofte
fy ontkende 'c gene haer te latt gelevt werde. tnde aldus
is deneerftendagh van 't pijnigen by haer veracht ge-
weeft. Oaer na als fy wederom op een ftoel (dewijl haer
leden foo gemartelt waren,dat fy niet gaen en konde) tot
de felfde pijn gedragen werde ; foo heeft fy den bant van
haer fchortekleet om den hals gefljgé , ende aen de ftoel
vaft gemaeckt zijnde , ende foo neder fijgende , door de
wicht van'tlichaem , haren teeren adem uyt geperft.
Aldus heeft een vry-gemaeckte Vrouw met een defti-
ger exempel (feytden Hiltory-fchrijver) vremde,cnde
by-na onbekende in fuické noot voor- geftacn» daer vryc
mans » ende Roomfche ridders , ende raetf-hceren fon-
der pijn haer befte vrienden, ende naefte magen gingen
melden : onder welcke mede was de poèet Lucanus.

Als de krijg hf- knechten van den keyfer Otho een fte-
deken by Genua pionderden , ende dar een Vrouw haren
loon verberghde , fy luyden geloovcndci datter met ec-
nen geit verfteken was» haer alle pijn aen deden» om te
weten » waerfy haren foon verberght hadde, fy wijfende
op haren buyck , antwoorde , Hy is geberghr ; ende en
konde daer na met geenderhande pijn gebracht werden,
om hem te openbaren

.

Le^n a van Athenen , en befweeck mede niet voor
het pijnigen, de welcke kondfchap hebbende vaneen
tTarnen-rottingcals fy daerom door dé tyran Hipparchm
gepijnight werde , en melde nicmant , van de gene , die
daer aen vaft waren , ende beet ten laet ften haer tong af»
die fy in't acngeficht van den tyran uyt-fpoude.Waerom
die van Athenen haer een kop'ere beek oprechteden, te
weten een Leeuwinne ( nae haren naem ) fonder tonge

,

Diergelijcke lefen wy van een Pythagorifche dochter

,

die
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,74 WTNEMENTHEYT
die mede met haer afgebeten tonge het aengeGcht van

den Tyran befpoude ; op dat de gene die geen eynde en

raaeckte van vragen > niec hebben en zoude de gene> die

hem konde antwoorden .
*

Van ARETAPHiLAide wreeifte beulen moede

makende,cnde even-wel in haer fwaerfte lijden niet mee

allen belijdende, isbreedertcfien in het3.cap. van het

tegenwoordige bouck

.

4. Het blijckt uyt de Hiftoryê, dattcr vele Vrouwen

geweeft zijn , die wel felve groote pijn klouckmoedigh

uyt-geftaen hebben , dan niet en konden fien , ofte ver-

dragen de pijn van haer kinderen . Maer de Machabe-

fche Vrouw , foo dickwils gepijnight , foo dickwils ge-

doodet in de wreede doot van haer fes fonen , blijft on-

verwinnelick > ende als de fevende , ende de jongfte ge-

levt werdcfoo began het hcrte van den tyran wat te ver-

murwen, van wegen fijne jonckheyt.ende lieffelick we-

fen . De Moeder werdehier over aengeroaent, datfe

dochten laetften eenkint behouden zoude , al was het

maer om haer felvé,die anders gantfch kinderloos zoude

wefen. Wat doet hier ons kloucke Heldinnet Sy ftaet

in meerder angft over de bermhertighey t des Konings >

als over fijne wreetheyt : vreefende , dat de jonckhey t

ofte verfchrickt door het grouwelick exempel van fijn

broeders , ofte verfacht door het fmeecken van den ty-

ran,hettijdeIickleven,totrchade van de Godtfaligheyt,

zoude verkiefen;neemtderhalven voor,inalle manieren

het wei-varen des jongelings te beforgen . Hier op en

blijftfe oock niec in gebreke. Komt, vcrmaent hem met

druckende woorden , het voorbeelt van fijn broeders te

volgen, ende, door het verlies van fijn lichaem,het ceu-

wigh behouw te koopen. De jongman heeft den Godt-

Ciligen raedt van fijn moeder gevolght,ende het fwaerfte

pijnigen uyt.geftien s met drooge oogen aengefien

1

I

i
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zijnde van een Moeder > niet minder Codcfaligh > als

Klouckhertigh

.

S O p H I A , hadde drie dochters t met naem van de
drie deughden , Hope, Geloove , cnde Liefde , diefe gefeyc

werc met vreughde gefien te hebben voor het Chrifte-

licke geloove ombrengen,cnde felfs buyten Romen be-

graven te hebben.

Diergelijcke exempelen zijnder veel in de Kerckelic-

ke hiftorye te iefenj ick zal hier cenige oock by-brengen
uyt de Heydenfche

.

Nae dat -<4r//loi/>wwf , den tyran van Elis , cenfladt in

Gricckelant, vele borgers gebannen hadde» ende onder-

tuflchen de Vrouwen» omdatfe mede in bailingfchap

zouden gaenjfeer qualick handelde: foo is Heüanicm met
d*ander ballingen te rade geworden,om het vaderlanttc

verloflen > ende heeft dien volgende een fterckte » be-
quaem om de ftadr te benauwen , ingenomen . Arifloü'
mm hier door voor arger vreefende)Onderging de gevan-
gene Vrouwen » ende betrouwende , meerder uyt tc

zullen rechten metdreygen, als met goetheyt> geboodt
haer , te fchrijven aen haer mans> om uyt het lant te vcr-

trecken: ende indien fyfulcxweygerden» dathyfcnae
vele fmaet > zoude doen ombrengen , nae dat fy te voren
de doot van haer kinderé gcGen haddé. Als hy vaft fterck

aen hiel > dat fy haer meeninge zouden uyten » ende na-

komen 't gene hy belafte; de andere niet antwoordendei
fagen op malkanderen , vertoonende onder een met ftil-

wijgende genegentheyt , dat fy niet ter werelt en vreef-

den>noch voor fijn dreygé in't minfte verfchrickt en wa-
ren. Maer Me GIST O,de huyfvrou van Timoleon, eiï>foo

van wegen haer mans, al^van wegen haer eygene gaven»
boven andere uyt-muytendc » haer niet verwaardigende
om op te ftaen , antwoorde den tyran al fittende : Indien

5j ghy vroom van herten waerc t ghy en zoudet van de

„ mans
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5, mans met haer vrouwen niet fpreken: maer aen de fel*

„ vige, als onder de welcke wy ftaen,gefonden hebben,

„ende dat met beter reden, als waer mede ghyons

„ fouckt om den ihuyn te leyden . Ende by aldien ghy,

5, geen moet hebbende , fulcx haer wijs te maken door

5, ons toedoen , haer fouckt re bedriegen, daer toe en

„ zullen wvgantfch niet verftaen, ende fy en zijn oock

„ foo kleynhertigh niet , dat fy om haer vrouwen ,
ende

5, kinderen te fparen , de vryhey t van haer vaderlant zou*

5, den willen verraden. Want 't en is voor haer foo quaet

„niet, ons te verlicfen, diefe doch even-wel moeten

„ milTchen , als het goet is, de borgerye van uwe wreet-

5, heyt te verloffen . Als Megifto dit gefeyt hadde ,
Mt-

fioümus feer vergrimt zijnde, dede terftont haer foonken

halen , om het felve voorde oogen van fijn moeder het

leven te benemen . Ende als de dienaers het felve loch-

ten,dewijl het onder de andere kinderê fpeelde,de moe-

5, der het met namen roepende , Komt hier , Soon ,
tey-

„ de fy , ende eer ghy 't te recht verftaet, foo wert verlolt

5, van de wreede tyrannve, want het zoude my fwaerder

5, vallen,u te fien in onwaerdige flavernye leven,ah voor

5, mijn oogen te fterven.Ende als jiriptimus.bnciïchen'

de van gramfchap, meteen bloot geweer op haer aen-

quam , Cy/o , een van fijn volck , daer hy meeft van hiel

,

hoe. wel dat hy van hem gehaetwerde, ende een van de

famen-rotters was , hiel hem tegen , biddende ende yer-

„ manende, Dat het een grouwelicke,enfchandelicke

„ daet zoude wcfen, en niet betamende een wi|s , ende

voorfichtigh Pringe . ^rijïotimus ten langen letten ü)n

felfswat bedarende, vertrock.

^Icippus van Lacedmonym ^ hadde by Om huyfvrouw

Damocrita twee Dochters. Defe , met tegenftaen-

de hy alles ten beften orber vandeGemeene 'ake aen-

leyde , werde even-wel , uyt nijt , van fijn vyanden bv^dc
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Opfienders befchuldighcals of hy voor hadde de Lants-

wcccen tc verbreken . Hier over is hem de fladc oncfey t.

Ende als de Vrouw i mee de Dochters haren man veil-

de volgen, foo heefc de Magiftraet fulcx belet, aenflaen-

de daer-en-boven al haer middelen > op dat de Oochters

geen houwclicX'goet en zouden hebben. Alfler des niec

tegenftaende even-wel waré»dic-om de vromighest van

haer vader>de felvige verfochten,loo verkregen de vyan-

den een verbodt» dat niemant haer en vermocht te trou-

wen , voor-gevende > dickwils by Damocrtta gewenfchc
re zijn f dat haer Dochters hatftmochtec>fonen voort-

brengen , om haer vaderlick ongelijckte wreken . Da-
mocritay werdentl:; aldus van alle kanten bekommert»
wachte na de algemeenc feelt : in de w elcke al de Vrou-
wen } ende Joffrouwen met malkander in de kerck ver-

gaderden, ende terwijl den dienft gedaen werdc , bracht

fy veel houts > het welck om dien dagh te vyeren , daer

gebracht was , aen de deuren,'t felve aen brant ückcnde,

Ende als de mans , om 'c felve te fliOen t daer na toe lie-

pen , foo heeft Damocrita eerft haer dochters , ende daer

op haer felven een ey nde gemaeckt. Die van Laademo-

nym niemant hebbende,waer op fy hare gramfchap zou-

den uytftorteuj deden de lijeken van Damocrita, ende ha-

re Dochters, buytendc Lants- palen werpen. Om welc-

ke daet Godc verftoorr zijnde, men geloofde, dat die

grooteaerdcbeving de Lacedemonyers toegefondenis»

geiijck dit mede van Plutarchus verhaelt wert

.

Is noch aenmerckens waerdigh de klouckhertigheyt

vanCoRNELiA , ( die ons ftof geeft om pieer-mael van

haer te fpreken ) dochter van den grooté helt Sciph Jljn-

canus , ende weduw e van den Romeynfchen borgemee-

fter Tib. Gracchus , dewelcke van beyde haer for.en Tibe-

rins y ende Cams , die in oproer beyJe van't volckdooc

geflagen waren,tegeii de vrienden plagh te praten Tonder

ï c
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tranen, ofte rouw te toonen, haerongeluckende daden,

als vet , dat van outs gebeurt was , vertellende

.

be Moeder van Chrifiojfdvan Pomgael , overfte in de

fteickte van Dium, fiendedat haren fone van de vvanden

met een kogel gefchot é was , en toonde geen andere for-
^

ge als voor fijn ziele, endeby-brengende denbieghtva-j

der , fprack hem aen met drooge oogen , ende vnende-

„ lick gemoct : Mijn foon bidt den barnrihertigen Godc

„om genade: ende toontuin dit af-fcheydencen man

„te zijn, het welck my in defe eenigheyt dencenigen

„ trooft zal wefen

.

IsABELLA ,koninginnevanOjï//yf«, was cenpnn-

cefiTe van grooten moet, ende forghvuldigheyt,in wclc-

ken lof, fchrijft onfen Lipfius , fy haren man Ferdinand ,

koning van Aragon , verre overtrefte . Want ftaende om

het houwelick te voltreckcn tuflfchen hare dochter van

den fclfden naem , ende Emanuel koning van Portiigael

,

als haer onvoorfiens gebootfchapt werde dat Dow luan,

haren eenigen foon,overledé was,foo heeftfe dien groo-

ten rouw , ende droufheyt foo wel konnen in- kroppen

,

ende haer wefen ende gelaet foo lange wel konnen gela-

ten , tot dat Emanuel de droevige mare van andere ver-

ftont. De felfde en plagh nimmermeer foo iahaer fware

kranckheden , als oock in haer pijnlicke arbeyden , niet

eens te klagen , ofte te kermen , gelijck Marimus in fijn

Spaenfche hiftorve verhaelt

.

5 . Dit is van wegen de Kinderen . Sv toonen oock

niet minder klouckmoedigheyt ten aenfié van het drou-

vigh fterven van haer Mans.

In beyde , onder verdraeghfaemheyt over andere on-

gelucken, geeft ons een groot exempel I s a b e l l a

d'A R A G O N A , nichte van den gemelten koning F<?r-

dinand. Als Lodetpijck^Sfor^^a , gefeyt de Moor, het Her-

toghdom van Milan aengeflagen hadde , ende den rech-
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P^l ten hertogh lan Galea:(:(o , fijn broeders foon > nu al vier*

I cndc-twiiitigli jaren out geworden zijnde, dercgeringe

|fi| niec en wilde overgeveniais ofhy tot fulckê laft te fwack
was, niec tegenftaende hy nu al een foon , in hope van

crfFenifTe, gewonné hadde; foo en is dat groot ongelijck

niet foo feer ter herten genomen byden gemelienGa-
Ua:{:(Ot een goet-aerdigh 1 ende fachtfinnigh hecr,en-

) de die van fijn vaders vrienden , uyc vreefe van fijn oom t

j
geen aenhang en hadde > als wel by fijn huyfvrouw J/<i-

I hella,wkns pringelicke grootmoedigheyt fulcx in*t min-
fte niet en konde verdragen . Defe, hebbende een vader

Mfonfoi hertogh van C4/4rrw, ende een grooce-vader

Ferdinando, koning van Napels, ende aireede een aer-

digh foonken Francefco , gerecht ight om fijn Voor-
ouders te volgen , voort-gebracht , brande van vycrigc

moede, om Toodanigen fmaet op den oom te wreken.
Derhalve by-na van fpijt berftende , verfocht fy hulp aen

haer vader, ende grooce- vader . Maer Lodetvijck^op fijn

hoede zijnde > hadde de fake foo beley t , dat dc Fran^oi-

fche koning Cardde VIII. met eé leger in Italjen quam,
om het koningrijck van Napels

(
gelijck hy oock dede

)

in te nemen . Ondertuflxhen ftorf G4/w;^:^o . hec welck
voor haer foo veel te verdrietiger w»as,om datter vaft ge-

looft werde , dat den oom hem door vergifhadde doen
ombrengen , H iet nae en heefcfe nimmermeer met op-
gedrooghde tranen bctreurc de doot van haer groote-

vader FerdinandAoor droufheyc ende vreefe van het aen-

komende Franfche leger veroirfaeckt ; hec vluchten van

haer vader v^/fow/ó, die het Rijck hadt moeten verlaten»

ende ellendigh , als balling hem in Skilym onthiel | hac

ontijdigh overlijdé van haer broeder Ferdinand, die even

koning verklaert was : foo dat de Foriuyne fcheen haer

geen tijt te willen geven,om den bedroufden,ende crcu-

. 1 rigen adem eens te verhalen > ofte met eenigen troott tc

|X T c 4 her-

I
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herfcheppen. Behalven dat hetdaerbv noch niet ti

gebleven . Wanc als in de plaecs van haer broeder den

oom F«^<?Wc( koning geworden was, foo is hv door

fchandelicke famen-rottinge van de koningen Ferdinand

van Aragon,ende Lodeirijck.deXlh van Vrancrijck,uvc

het Rijck geftooten . Aldus aen alle kanten met drouf-

heyt gewondt zijnde > fookreeghfe noch een fteeck in*c

herte, alsfy verftont, dat haren fone, dic fy,tegens harea

danck , aen de Fran9oirchen over-gegeven hadde, op de

jacht rijdende, van't pacrt doet gevallen was. Door alle

dees verdrietige ongelucken, eiïfoo veel drouvigelijc-

ken, en is het ftantvaftigh ende onverbrekelick gemoec

van defe Prin^effe niet gekrenckt, maer heeft haer bege-

ven te B^W, een ftadtin'c koningrijck van Napels, die

haer ten houwelick gegeven was, alwaer fy (feydt den

hiftorv-fchrijverloxm) in foo koningheken luyfter ge-

leeft heeftjdat haren naem niet alleen door ltalyen,roaer

oock door andere Landen, groocen lof drough van aen-

geboren roildadigheyt , ende Chriftelicke goctheyt.

Voorwaer een Prin^efie alle lofwaerdigh,ende die nim-

mermeer genoegh en kan geprefen wei den by de gene

»

die met verwondering overleyt, dat fy tegcns het toe-

vloeyen van alderhande ongeftuymige golven des onge-

lucks , het roer van haerftantvaftige klouckmoedigheyc

altijt recht gehouden heeft

.

Als in Vrancrijck de belegerde fterckte Aleman , met

groot verlies van den vyant ontfet was , foo bleef even-

wel de overwinninge , door de doot van den Caftileyn 9

vechtender-hant gebleven , gantfch drouvigh, ende be-

lettede, dat noch den heere Des-diguieres, noch de huvf-

vrouw, die de belegeringe met een edele klouckmoe-

digheyc (fchrijft de Thou) in'c afwefen van hare man uvt-

geftaen hadde , de vreught van het ontfet konden genie-

ten. Maer foo veel moets , als fy in'c belegeren getoonc

had-
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hadde > foo ftantvaftigh di ough fy haer oock in gedulc

over haer mans doot i trooftende niet alleen haer felven>

ende die haer quamen vei trooften» niaer oock fel fs den

Heere Des-digmcres. Soodat^fmc^feer wel gefeytheefi:

Quemcutiquefortem videris , miftrum ntges .

6. Om nu noch verder le gaen fop zulle w y bewijTen»

dat de Vrouwen oock in het grootfte gevaer niet verle-

gen en blijven > maer meceenlbnderlinge klouckmoe-
digheyt haer fd ven daer door weten te redden

.

Seker arme Boerinne , na dat fy met haren arbey t foo

vele geks vergadert hadde, om een koey te koopé, waer

door fy meende haer,ende haer kinders mont op te hou-

den,ging tot dien eynde met het (elfde na het dorp f^erd-

hrye . Maer onderwegen ontmoeten fy in'c bofch Brent ,

niet verre van daer,een ftruyck-roover,die haer afdwang

al 't gene fy bv haer hadde. De roover fijnen mantel op
de aerde fpreydende > cnde fijn geweer afleggerde, be-

gan het geit te tellen . Maer de Boerinne fulcke gt le-

genchevt klouckmoedigh waernemende,nam fijn degen
op I ende en telden hem geen gele i maer foo veel won-
den aen , tot dar hy mee het bloedt fijn fchelmfche ziel

uytbraeckte. Op defe daet werde de Viouw van de roo-

de roede gevangen, Sy en konde hare onnoofelhevt nau-

licx beweren: tot dat de luptit komende by het lijck van
den vcrfiagenen » ende den horen j die daer bv gevonden
werde» geblafen zijnde > vele van fijn maets> door het

bekende geluyt, daer na toe quamen loopen; waer door
des om • gebrachtens rechtvaerdige doot , ende der Boe-
rinnen onnoofele klouckhcrtighcyt raerckelick aen den
dagh quam .

Dit is geheel nieuw by 't gene, dat ick nu daer by zal

vougen . Philo , de foon van den tyran Phricodemus , bc-

mindeTHEMisTo , dochter van Cr/i/jo, aendenwelc-
ken dé tyran de lelvige voor fijn foon ten houwelick ver-

T c 3 fotht.
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focht, ende fulcx hem gewcvgert zijode, foo heeft hy

defoneavan Crhho , ten bvwefen van vader , ende moe-

der, voor de hongerige wilde heeften doen w erpen , en-

de de dochter haer afhalende, met fijne fooo doen trou-

wen . Themifto vermeeftert zijnde , kropten haer drouf-

heyt in > ende verberghde een geweer onder haren tab-

baert , waer mede fy den llapenden bi uvdegora de keel

af ftack , foo dat hy niet een woort en kickten .
Dit des

nachts heymelick beftelt hebbende » begaf fy haer na de

zeei ende aldaer eenfcheepgen gevonden hebbende,

ftack van lant af, ende vloot alfoo alleen inGriecken-

landc . , ^
De Mdyersy alsfy ruvmer lant om te wonen van doen

hadden , foo zijn fy fcheep gegaen onder het beleyt van

J^ymphceus , een fchoon jongman , door haren Atgod be-

laft zijnde , daer te verblijven, alwaer fy laten zouden de

gene , die haer over-gebracht hadden . Het gebeurde

,

dat fy voor Catytn gekomen zijnde,ende aen't lant gaen-

de , de fchepen door onweder vergingen . De CArytrs ,

die de ftadt Cryafa bewoonden , het zv uyt medelijden

over haer ellende , 't zy uyt vreefe van haer ftoutigheyt

,

liecenfeby haer wonen, ende gavenfeeenftucklandts.

Daer na, fiende datfe in korten ti)t feer veel toegenomen

hadden, befloten de fel vige behendehck van kant te hel-

pen , daer toe een maeltijt bereydende . Maer t'aller ge-

luck wafTer een jonge Catifche jofFrouw, met namen

C A p H E N A , dewelcke op Nymphaus verheft was. Dele,

met konnende den onderganck van haer litf verdragen

,

openbaerde hem den aenOagh der borgeren. Als die van

Cnaf^a haerquaroen noodigen, foo antvvoorde Nym-

ph^us , dat het de manier onder de Griecken met en was,

fonder de Vrouwen te gaft te gaen. Het welck de Caryers

hoorende, verfochten, datfy de felvige zouden mede

brengen. Waer overNv^p^^w de fake aendeM^^vfw
° ont-
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onrdeckt hebbende , geboodt, dac fy ongewapent mee

hem ten avontmael zouden gaenjoiaer dat elcke Vrouw
een degen onder haer fchoot zoude dragen 1 ende bene-

vens hacr man gaen fitten . Op het midden van de mael-

tijt , als de lofe by de C^rya/ gegeven was , de Griecken

fiende haer tijdt geboren > nae dat alle de Vrouwen te

gehjck hare fchooten openden , grepen de degens> ende

vallende op de Barbaren, flougenfe allegader doot, ende

de ftadt ende 't lant in haer gewelt krijgende , bouwden

een andere , diefe nieuw Cryaj^a noemden . Daer op

trouwden Capbenamet Nymphaus, wcerdigendanckjcn-

de eere voor haer weldaet verkrijgende. Waer in te ver-

wonderen is , fchrijft Plutarchus , der Vrouwen klouck-

moedigheyt , ende Stil fwijgen , dat dit voor-nemen

niemant onder foo vele eens , oockttrgensdanck , ont-

vallen en is.

Daer was in Griecken-lanteeneonverfoenlicken haec

ontftacn tuflfchen de Thejfalm, ende de Phocenftrs. Want

defe hadden de voornaeinfteicnde ovciftc in de Phocen-

fche fteden op eenen dagh allegader om-gebracht : ende

d'ander twee hondert en vijttigh Phoctnlers.die haer in

gijfeling gegeven waren,doen tter ven, ende daer op mee

alle macht in haer lant vallende, gebodé, niemantjdie fijn

jaren haddctefparcn, en de kinderen met Vrouwen ge-

vangen te nemen. Daer raden Daiphamus.ccn van de drie

oveVftc der gemeene fake van de Fhocenfers, dat fy om de

Thejfalen te bevechten, haer re gemoet zouden trecken:

maer datfe de Vrouwen met dc kindeié uyt het geheele

lant in een plaetfche zouden brengen , ende die rontfom

met hoLit beftapelen t ende daer bewaerdcrs by fetten ^

met laft,indien fy Verftondeni haer volck de nederlage te

hebben,het hout acn te fteken, ende de lichamen te ver-

branden . Ah dit by d'ander goet gevonden werde , foo

ftoncer een iu den raéc op, feggende, billick te wefen, de

T c 4 Vrou-
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Vrouwen daef op te hooren , ende dat fy fulcx niet wil-

lende toeftaen t het felfde behoorde na-gelaten te wer-

den. Welcke mare de Vrouwe ten oore gekonnen zijn-

de, hielen een b^fondere vergaderinge, toeftemden alles

volkomentlick» kroonden D<J//'/;4wmj , als degemeenc
fake in (»oede acht inge genomen hebbende. Tot haer

eere heeft den hoogh-geleerden lul. Scaligerddc verffen

gemaeckt:
Dii inam dies Daiphanti dictre vocm

Et pudor , piet as , O' hemfaBa juheat .

Vindicibus fiamtnis , flamniam , cinerem^ decehit

Efwprius , quamfit patrin capta cinis .

7. Oude luyden> fey t Semca, bedelen in haer gebeden

om eenige weynigh jaien > maken haer felfs wijs jonger

te wefrni ende fy bedriegen foo geerne» als of fy met ee-

nen het noot-loc bedrogen. Doen den oubolligen wijf-

geer D;ogfMw(by denkluchtigen Lucianus) eenenftock-

oudé bedelaer , die daer benevens krepel ende bhnt was»

in de hel kermende, vraeghde, Of hy, alfoogeftelt zijn-

de , noch luft hfidde , om te leven , kreegh tot antwoort»

Voorwaerjae. want het licht was foec, ende aenge-

naem , daer-en-tegen de doot fwaer > ende fchrickelick

.

Dewijl dan, gelijck wy dagelicx bevinden, felfs oock

oude, arme, ende gcbreckelicke luydé, niet tegenftaen-

de hare ellendighevt , met alle haer herte foucken te le-

ven, ende voor de doot, als het fchrickelickfte van al dat

fchrickelick is> gelijck^ri/loff/afpreeckt,verfchricken:

foo ftaet de klouckmoedighevt der Vrouwe te verwon-

deren , die liever verkoren hebben door een vry willige

doot haer leven te verkorten , als te lijden , dat haer eere

(
gelijck hier voor acngewefen is ) verRracht zoude wer-

den, ofte fy felve in handen van haer vyanden zouden

vervallen

.

Mariamnej huyfvrouvv vanden komng Herodef

,

als
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als rv> van hem vergifbereyt te hebben)ValfcheIick {
ge-

iijck lofephus verhaeltin't i ^.boiick van de Oucheyt der

Joden) berchuldight9 ende tothaer onfchult terdooc

vei wefen was ; daer na toe geleyt wei dende , en toonde

gantfch geen teycken van fchrick-haer wefen in't minfte

niet veranderende. Maer hv en hadde nac die tijdt > dagh

noch nacht ruft 9 ende dede nier als om fijn lieve Mari-

ammts roupen,

AxioTHEA , huyfvrouw van den koning N/coc/«, als

op het aenkomen van een groot leger van Ptolomeusy ko-

ning van Egypten > haer man , ende broeders haer felven •

hadden om- gebracht, volgende de vroniigheyt (feydc

de Griecfche Poly^tnus ) der overledene , dede vergade-

ren haer ruUers> moeders, ende hu> fvrouwen, die fy ver-

maende , niet te wilien lijden vet» haer gellacht onweer-

digh ziinde . De welcke fulcx toeftaende , ende de deu-

ren van 't huysfluytende» ftaken 'tfelveaenbrant, om
niet te vallen in handen van haer vyanden

.

Als in Syyacufen , een groote ftadc in't evlant van 5/c/-

lyen, het gantfche gefiacht van den koning Gdo, door

merckelick ongeluck , tot een eenige dochter , met na-

men Ha rmon ia , vervallen was, ende dat de vyanden

dapper loerden , om haer van kant te helpen : foo heeft

de Minne , een gelijcke dochter met koninglick gewaett

in haer plaetfche geftelt,om de fteké der vyanden te ont-

fangen . Defe, als fy het geweer ontfangende, niet eens

en melden, om het moorden teontgaen, wie fy was:

HarmoniaoveT haer hoogh gemoct vei wondert zijnde»

en wilde foodanigen trouwe niet overlevé , ende weder-

om roupende de moordenaers, bekende wie fy was,om,

gelijck fy haer fochten , in plaetfche van d'andere, om te

komen . Ende foo heeftindeeene (fchiijft Val. Maxi-

mus) de verborgene logen , in d'andere de naeckte waer-

heyteen eynde van 't leven gemaeckt

.

T t 5 Nae
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Na dat Jrifiotimus , van wiens wreethey t wy terftont

gefproken hebben» door de borgers om gebracht was i

foo geboden fv daer-en-boven t dat beyde fijne dochters

haer felven oock terftont van kant zouden helpen . De
óutlle,genaemt MvRcals fy haren gordel om denhals

gedaen haddei begroete haer rufter> defelvige verma-

nende > dat fy haer zoude navolgen » op dat wy ( feydefe

)

niet verachtelick, ende tegen onlén ftaet > het leven eyn-

digen. De Jongfte biddende, datfedoch mocht eerft

5, rterven , ende by den gordel grijpende ; lek en hebbe

55 (ieyde Myro) u verfouck no>t geweygert , ende ick

5, zafu oock hier in toegeven , ende dacr mede , dat my
55 fwaerder vak , als de doot , zal ick nu uytftaen , om u

»

5, mijn lieve Sufter , voor my tefienfterven . Daerop >

als fv de felve gewefen hadde , hoe fy haer met den gor-

del zoude verworgen , leyde haer> doot zijnde > wel be-

deckt aen een kanf.ende fy felve badt Megiflo ( hier voor

mede vermeit) forge voor haer te dragen » dat fy na haer

doot niet oneerlick gelevt en werde. Soo datter nie-

maficen w3s (gelijck PÏutarchus fchrijft i ende wel te

recht gefchiede ) die den grootften haet tegens haer va-

ders tvrannye gehadt hadde , of hy moft hem erbermeni

ende befchreven het klouck , ende geduldigh gemoec

van die trefFelicke Prin9eflren

,

Die Vin Saguntus , eengroote ftadt in Spaengjen , by

fommige voov Momiedro qehouden, vande.M overften

derCaithaginenfers Hannibal muw belegert zijnde» als

fy het langfaem onifet der Romeyré niet langer en kon-

den verwachten , eerlicker achtende al vechtende, als

van honger te fterven , deden *s nachts eenen uytval op'c

leger der vyanden , die fulcx niet verwachtende > meeft

in de ruft waren. Maer air. het gevecht wat langer duyr-

de, foo wierden van deAfricanen vele, ende die van

Sagumus alle verflagen . De Vrouwen fiende van de
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veft de doot van haer mans » en wilden de felvige t nocU

haer ftadc > niet overleven , maer namen een vrywillige

doot aen.

Doe de groote ftadt Carthago, in Jfrica , overwonnen

cnde ingenomen was>namé fommige overloopers,vree-

fende geen quartiene zullen hebben, hare toevlucht tot

de kerck van F.fadapius, met den velt-overÜen ASdrnhaU

fijn huyffrouw> ende twee fonen : uyt weicke plaetfche,

als hoogh , ende op een rotfe leggende, noch eenigh te-

gen-weer konde geboden werden . Ten laetften bega-

ven fv haer, door onverduit van honger , waken , ende

vreefe, dat fy haeft overrompelt zoude werden, op't bo-

venfte van de kerck: ende ondertuflTchcn vloot Afdrubal

hcymelick na ^f/p/o , den velt-overften derRomeynen,

mét olijf- tackeri . Sciph liet hem aen fijn voeten fitten

,

cnde vertoonde hem alfoo aen de overloopers : *t welck

fiende, verfochten fy ftil-fwijgen, ende na datfe ^[druhal

veel fmadige woorden gegevé haddenjftakenfe de kerck

aenbrant, waer mede fy oockfelver verbranden. Men
feyt , dat de huyfvrouw Van afdrubal yils den brant op-

ging, na den tijtopgefchickt zijnde, QvczScipio ftont,

met beyde haer fonen , ende klaer uvt fprack : Komeyn,

„de Goden willen met u wefen , die het krijghf-recht

5, gebruyckt : maer over defen afdrubal , een verrader

„ van fijn vaderlant , godtf dienft , my, ende fijne kinde-

5, ren,moeten de Bewaer-goden van Carthago, ende ghy

met haer, ftraf nemen. Daernae haer keerende nae

afdrubal, Ghy trouwloofe rabauwt, feydefy, ende

„ de maffte onder alle de mannen , my , ende defe mijne

5, kinderézal dit vyer begraven: maer tot wat triumphs-

5, pronck wort ghy be waert , velt-overfte van het groot

„ Canhago «» wat ürafFe zult ghy noch lijden van de ge-

3, ne , aen welckers voeten ghy nu foo ootmoedigh fit t

Na die verwijt , dooden fy haer fonen ^ ende wierpfe in't

vyer.
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vyer, ende haer felven daer boven op. Dit is de Vrouws
uvtvaertgeweeft • die Afdruhalkhti gelijckden Hifto-

ry-fchrijver oordeelt, beter gepaft zoude hebben

.

Haer moeders groot-moedigen aert heeft gehadtde
koninginne Sophonisba, gf lijck fy den felven

betuyght heeft » als haren man Syfbax, koning van Nu-
mid)en , van de Romeynen verwonnen > cnde gevangen

was> ende dat Mafanijfa, medeko.iing in'tfelve Afri-

ken t der Romeynen bondr-genoot , Cirtha, de hooft-

ftaJt van het koningrijck, quam in rijden » fv hem te

voer vieli haer kleynigheyt» ende fmaer af biddende.

Hvüoor haer ichoonheyt» endeverlianr (gelijckin'c

eerfte bouck verhaelt is ) van liefden ontfteken zijnde >

tradt met de felvige inhouwelick: maer 5c//>/o fulcke

niet vertrouwende » als dochter van Afdruhal , erf- vyanc

der Romeycen , wilde dat fv krijghf gevangen zoude

wefen, den Koning met hevige woorden dwingende i

om hc'er in fijn handen te leveren

,

De Vorfl infyngemoet ontjleU om defe reden ,

Gaet treurigh uyt het volck^, gaet inf^n tentetreden •

Hv vimfyninnigh mergh met tochten om gevoert ,

Hy vintfyn jeu^)digh hert ontfielt engantfch beroert •

Hem komt aen d'eenefjjd' de nieuive Bruyt bekoren ,

Die hout dejonge Vorji totfyn vermaecIngeboren

;

Ht m druckt aen d'anderfijd' de firenge B^omfche tucÏH,

Soo dat fvn angftigh hert ingrootebangheytfucht .

Ten k(]en bcrjl hv mt : Wd moet ickhaer verlaten ,

Menfalfe Irjcke-irel niet fleuren achterfiraten ,

Niet tonnen aen het volck . tot haer en mijnefmaet •

Neen , Sophonijhe , neen , daer is noch ander raet .

Ickhehbe't u belooft , u man te[uilen wefen ,

Vermits ick^boven-alufchoonheyt hebgeprefen

:

Offoo dat niet en viel ,foofield' icliefter vafi ,

Datghy noyt bu) ten eerfoudt werden atn getafi

,
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Jck^wenfchHmante:^jn, ic]{bmtot ugmgm

^

Matrftet de R oomfcbe macht die kanter vinnigh tegen •

En *t is een dwingelant die al de wereh qudt ,

Ew die 00ckleven ym heeft onder haergewelt

.

Eylaes ! mijn eerfiewoort en magh u nietgefchitden ^

Maeft tweede dat en kan u lijmen niet virbieden
j

Een dronck,naer eyfch gemenght van eenigh rafchfentjn ,

Die moet in dit geval u Ujle troo f] er :{ijn

.

Hy nam eengulde kpp > hy gaet de kruyden mengen ,

By laet het dronfgefchenck,aen Sophonijhe brengm :

Hy voughter woorderi by , doet als een Kjmingin >

Hier is u Icjie trooji , hier u verlojler in

.

Soo baeji de jonge vrouw de hoodfchap hetft ontfangen ,

Daer rees een hleycke vtrw ontrent haer roode wangm
^

Maer des al niet-te-minfy nam den btker aen ,

En toont datfy het tr^ ort ten vollen heeft verfïaen .

Ij dit de hruAofs-gift dte my te deftrfionden ,

Van mijnen Bruydegom uyt liefde w(rt gef nden ?
Is dit hetfchoonjuweel edoch tckien bereyt •

De Vorfï die heef
t
gedaen gtlijcker wasgefeyt .

Magh ick^niet na den eyfch en als Prin^efse leven

^

Soo fvilick,aen hetgrafmy wifUgh over-geven
j

Een dinck,dat is my leet , dat ick als met de doot

Ontfingh een tweede man tot mijven bed genoot «

Het woon is nauw vol endt
,
/v heeft den wijngedronckjn ,

En watter boven dreef, en watt er is gefoncken
j

Daer bleefgeen druppel in . Sy leyt haer op het bedt 9

En wacht de bleeckj doot en haergeflraige wet .

Sy maeckjgeen lofchgebaer met eenighfdfaem huilen ,

Sy geeft haer uyt het volck,, en gaet inU duvfterfchuylen :

En als het vinnighfpoocl^haergafde lejlej^eeck, >

Soo tvas hetgantfch verbaejl datfy niet eens en weeck^.

Philips, koning van Ad^a^fowyew^hiddedoen ombren-

^tïiHtïQdicHS ^ prin^e van de Thejfahn^ ende daernae

oock
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oock fijn fchoon-fonenidie elck jonge fonen naerlieten

by hacr weduwen . De namen defer vrouwen waren

Th e O X e n a , ende Archo.. De eerfte, hoe-wel van vele

gevrijt zijnde , en wilde tot den houwelicken ftaet niet

verftaen : de andere Porü getrouwe > de voornaemfte

onder de Eneaters,cnde hem veel kinderen gebaert heb-

bende 5 quam te overlijden . Theoxéna , op dat , onder

haer toeficht, de kinderen van haerfufter zouden opge-

voedt werden, hylickte aen For«f,ende drough voor de

felve foogrooté rorge,of het haer eygene kinderen wa-

ren gewceft . Daer nae verftaende dat by den Koning

geboden was, de kinderé van de omgebrachte in hech-

tenis te ftellen , denckende , datfe niet alleen tot fpot

,

endefmaet van den Koning, maer oock van de bewaer-

ders zouden wefen , foo heeftfe een grouwelicke fake

voorgenomen , ende dorft feggen , datfe alle de kinde-

ren liever met haer eygene hant zoude ombrengen j als

haer te laten vallen in handen van Philips . Haer man

Porü , een grouwel hebbende van foo leelicken daet

,

fevde , dat hyfe te Athenen zoude beftellen by trouwe

luyden , ende dat hyfe felfs zoude geleyden . Sy reyfcn.

van Thejfalonica nae Enea, tot de gewoonlicke oiflFerhan-

de, die alle jaers tereeren van Eneofy den ftichter van de

ftadc, met groote omftandigheden gedaen werde. Den
dagh aldaer met de gewoonlicke maeltijdt overge-

bracht zijnde, foo gingenfe des nachts, als elck in flaep

was, heymeÜckfcheep, met voornemen om in*t eylant

Eubta te lande. Maer fulcx door tegen-wint belet zijn-

de , vervielen met den dageraet wederom aen 't landt

,

daer fy van daen quamen, ende deKoningfc, die tot

bewaringe van de haven geftelt waren, fonden een

fchuvt uyt met gewapende mannen, om het fchip in te

krengen , met ftreng gebodt , fonder het felve niet we-

derom te keeren. Als fy vaft aenquamen, foo was Porn

be-
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befigh , om de fchippers, cnde roevers moet te geven

:

fomtijts de handen nae den hemel Üaende, badt de Go-
den om hulpe . De moedige Vrouw keerende onder-

tuflTchen tot haer lang voorgenomen werck,mengt ver-

gif , brengt het geweer voor den dagh , ende voorftel-

lende den beker , met de degens > De doot alleen , fey-

de > is de wraeck , dit zijn de wegen tot de doot, elck

kan kiefen j door vvelcke hv de vvreetheyt van den Ko-
ning wil ontkomen . Wel aen mijn Jongelingen, eerft

diedeoudtftezijt, neemt dit geweer, ofte drincktde-

fen beker , foo ghy trager doot begeert . De vyanden
naderden vaft j ende de doot werdé hevigh aengeraden,

waer over fy half doot door het een ende *r ander over

boort ftorteden . Theoxenadzerop y haren man, het

gefelfchap van hare dootjomhelfendeifprangin dczee,

latende het ledige fchip voor de Koningfche

,

Een Vrouw van Lacedmonyen , als fy voor flave ver-

koft werde ? ende den uyt-rouper haer vraeghde , fVat

fy kpnde ;
gaf voor antwoort , Vry te T^ijn . Ende als de

kooper haer wat geboodt,dat eé vrye niet en betaemde,

foo fe yde fy , Het !{^al u berowven , dat ghy ujoodanigen befit

henijt • ende holp haer felven daer over van kant.

Als de Romeyne, C.Marius, en ^CWtt/,borgemee-
fters zijnde , de Cmbers , die op haer leger aen-gekomen
waren, verjaeght hadden,foo ontmoeteden fy een drou-

vigh fchou-fpel. Want de Vrouwen verflougen haer ey-

gen volck, ende daer na haer felven, om niet te vallen in

handen van haer vyanden. Dit fchrickelick werck bree-

dtr vzn Plutarchus in't leven van Marim befchreven , is

van I. C. Scaliger vnti defe verflen uyt-gebeeldt

:

yltima pro imperio qu<e paffifata mariti ,

Veile piusjuffit , poffequeferre piidor.

hiosmdjora. Cadumalienovulnere . r.ojirte

Vitte , bis nofira : bifquefttere maims »

Vit'

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

30G28



191 WTNEMENTHEYT
ViElor i{pmam , una tua ejl Lucretia . viBa

Vno exmpla damus tot meliora die

.

Mors illiprofupplich ,
provindicenobis •

Vincennos merito , debuit illa mort .

l^ufquam Germanum e]ï,aut pauca, aut parva :fed armis

Maxima , vel viBis tfficere , atque pati .

Mithridates , koning van Fom«j , de grootfte koning

van fijn tijt , {
gelijck hem Plinius noemt ) ofte (

gelijck

Cicero van hem fpreeckt) de grootfte onder de Koningé,

nae Ahxandtr de Groote , nae*clat hy twee Koningen ver-

jaeght, endefvvare oorlogen tegens de Romeynen ge-

voert hadde , ten laetften van dè felvige overwonnen

,

ende in de vUicht geflagen zijnde,foo fant hy een gefne-

den 5 met namen Bacchides , om fijn Vrouwen, ende Su-

fters , op dat fy niet vallen en zouden in iianden van den

vyant , het leven te benemen . Onder vele waren twee

Konings fuftcrs F{<^xane, endeSrAxiRA , dieontrent

veertigh jaer , in de maeghdelicke ftaet geleeft hadden,

ende twee Vrouwen , B e r e n i c e , uythet eylandc

Chios , ende M o m m i a van Miletus . Defe hadde ee-

nen gtooten naem onder de Griecken, door-dien als de

Koning haer verfocht > ende vijfthien duyfent kroonen

fandt ,'foo lange daer tegen was , tot dat het houwelick

gefloten zijnde, hy haer het (dat is een witten

hooft-bant , het teycken van de koninglicke waerdig-

heyt ) toefchickte, ende den naem van Koninginne gat

.

Sy'hadde al lange te voren in droufheyt gelcefr , ende

haer lichamelicke fchoonheyt betreurt, datfe in plaets

van een man een heer» ende in plaets van houwelick,en-

de haer vaders huvs , getreden was inde bewaringe van

een hoop Barbarifche krijghf-knechten . Oock datfe

verre van het aengenaem Griecken-lant , als in balling-

fchap geftelt zijnde, de hoogheyt , ende 't gehoopte

eoet , als in een droom , raaer cii genoot , ende van het

rech-
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rechte berooft was. Als Baechides nu by defc Prin9enca

quam , ende haer aenfeyde de doot , die eeo yder dachc

de lichtfte , ende fachtfte te wefen • foo trockfe den ko-

ninglicken bant van haer hooft > den felven om haren

hals doende , om alfoo een eynde van haer drouvigh le-

ven te maken. Ende als die, door de fwaerte van haer

hangende lichaem terftont in ftucken brack , Vcr-

j j vlouckten bant, feyde fyt zult ghy my hier noch geen

„dienft doen, om vooreen baft te verftrecken^ Daer
op wierpfe den felven befpouwendc op de vloer , ende

gafharen halsaen Baechides, Op dit ongeluck is van
Boudtwijn Cabhel]autp 'c volgende dicht gemaeckt

;

Frompta mori Monyme , uxtum diadema lapillis,

Induh in nodum , trifle pependit onus

.

B^umpitur . ilia eadit , vitam , qua ptrfidafallit ,

Fafda , dehutratfallere node necem

.

Bermicty dronckeenen vergiftigen beker, waer van fy

een deel aen haer moeder , die fulcx verfocht , overgaf

,

ende foo alle beyde uytdronckë.Op het fwacke lichaem

van de oude vrouw dcde het vergif fijn kracht : maer
als niet genoegh ingenomen hebbende,en wer-

deniet terftont wech-gcruckt , dan mofte noch , dewijl

fy jammerlick leyde en ziel-tooghden, van Baechides gz-

worght werden . Van beyde fijn ongehoude fufters

,

dronck de eene,na vele fmadige woorden op haer broe-

der , het vergifin ; dan Statira , fonder gramfchap, ofte

kleynhertigheyt , maer prijfende haer broeder, van dat

hy>gevaer van fijn leven loopende, noch om haer ge-

dacht , ende forge gcdragê hadde, dat fy haer leven fon-

der fmaet mochten eyndigen, gelijck Plutarchus ic\\ï\]{t

in't leven van Luchühs .

AlsdeRomeynfchevorft v/^mom«/, van fijn fwager

Auguftus , in den fcheep-ftrijt by xABitim ( alwaer wcy-

nighvoor onfen tijdt DonlanvanOojltnrtjck^mtde. een

V V groo-
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grootcn flagh wan op de Turcken) overwonnen zijndcj

met fijn lieve Clc opa tra Cvandeweicke in'teerfte

bouck gewagh gcmaeckc wert j waer uy t het begin van
dit drouvigh eynde te fien is

)
gevlucht was , ende fijn

felven nvt fpijt omgebracht hadde; foo fandt JJuguflus,

om haer levende in handen tc krijgen, ProcuUius. JVlaer

fy en wilde niet , dat hy haer genaken zoude > blijvende

in haer hoffterck befloten. Het welck hy,de gelegent-

heyt van dé plaets wel verfpiet hebbende, -/^«gM/ïwj ging

aenfeggen,,die om de felfde oirfaeck daer wederom
fchickte , eenen anderen , met namen Gaüm . Die, aen

de deur komende, maecktë al willens een langen praer.

OndertUiTchen klam ProcuUius met een leer door hec

venfter, met twee knechts, endeloopende haeftelick

na de deur , daer Cleopatra vaft Gaüus te fprake ftont : foo

riep een van haer kamenicren : Ellendige Cleopatra y hy

komt levendigh in de macht der vyanden. Sy haer om-
keerende,ende Prnw/e/V/w fiende,maeckten gereetfchap

om haer felven te doorfteken. want fy hadde een poock
op haer zijde. Maer Proc«/^mfchierlickroefchietende,

ende haer met beyde fijn armen omvattende > Ghy doec

5, groot ongelijck , feyde hy , Cleopatra , u felven > ende

3, Augujiusidit ghy hem wilt berooven van barmhertig-

>, heyt,en den goetaerdighfié Prin9e fouckt een lack op

55 te werpen van ontrou ende wreethey t. Daer op ont-

neemt hy haer de poock,en fchut haer kleederen uyt,op

darter geen vergifin zoude fchuylen. Weynigh dagen

daer na,quam Augu^us mede felfs haer verfoucké, ende

in haer droufheyt vertrooften. Aen den felven , na veel

onrchu!digen,endc bidden, leverde fy over den fchrifte-

licken ftaet , die fv gemaeckt hadde, van alle harefchat-

ten . Ende als StUuciis, een van haer rentmeefters , haer

befchuldighde , dat fv fommige achter hiel, greep hem
by den kop , ende gaf hem vele kinneback-flagen . Au-

gujlus
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g«/?«jdaerover lacchende » ende hacr wat tegenhouden-

5, de , Valt het niet fwaer , feyde fy , j^ugup , dewiil ghy

5, my verweerdight in defen ftaet le komen befoucken >

5, dat ick van mijn dienaers zal verklickt werden, indien

5, ick wat juweelen aen een kant gelevt hebbe, niet , och

5)lacy! tot mijn gebruyck: maer alleen om een kleyne

5, vereeringe mede te brengen voor u fufter OBavia , en-

5, de huvfvrou Uvia,om door haer te beter in uwe gunft

„teftaen^ Door defe woorden w3Sj4ugupis fccrver-

blijt,mee' ende dat fy begeerte h3dde,om noch te leven.

Derhalve (eggende > dat hy haer *t felfde lier behouden,

ende haer in andere dingen boven alle hope zoude han-

delen, nam fijn affcheyt; in meeninge haer bedrogen te

hebben » daer hy fel ver bedrogen was . Corn, DolabeHa ,

een van de edel-luyden > ende goet vrient van ^Augufiiis ,

drough Cleopatra een goet herte toe , ende liet haer , op

vriendelick verfouck , heymelick weten , hoe Augnflus

voor-genomen hadde,te lande te trecken door Syryenxw*

de over drie dagen haer, met haer kinderen, naèr J talyen

te fenden . Dit verftaende liet aen Atigupts verfoucken

,

dat haer mochte toegeftaen werdé , de uytvacrt van An^

tonius te houden . Sulcx hy verwillight hebbende , foo

quamfe aen't graf, ende daer op haer felvé met de Staer*

5, joffrouwen nederftortende. Onlangs , feyde fy , mijn

5, weerde vrient , hebbe ick noch met vrye handen over

5, uwe doot geklagh gemaeckt : nu moet ick uwe uyt-

5, vaert houden , gevangen ende bewaert ziinde , op dat

j, ick door rouw, endedrouflicyt ntct en zoude te kort

35 doen dit dicnftbaer lichaem ,'t weick men foucktre

„bewaren, om uweonderlage , te Romen in triumpU

5, te voeren. En verwacht geen ander eere, noch uyt-

5, vaert; maer dit is het jongfte van uwe C/fo/)4/r4, die

5, nu wech gerouckt wert. In't leven en heeft ons geen

3, dingen ter werelt gefcheydé , dan nu fchijne/i wy do^^r

V V 2 ;;de
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), de doocvan plaetfche tc zullen veranderë : ghy als een

3, Romeyn hier leggendei cnde ick ellendige in Icalyen»

35 het welck alleen jck van u vaderlant dcelachtigh zon-

3, de konnen werden . Dan foo de Goden daer yet vcr-

3j mogen , cnde willen (want d'onfe hebben ons verra-

3>den) en wilt niet verlaten u levende vrouw, noch, in

3, my toelaten in triumph over u gevoert te werdé;maer

y verberght , ende begraeft my hier by u. want in'ton-

3, tallick verdriet en valt my niet foo fwaer,als de kleyne

3> ti)t , die ick Tonder u geleeft hebbe . Na defe klachten

kuften fy het graf, ende het felve met bloemen en kroo-

nen vergiert hebbende,dede fy een goede maeltijt. Hier

op quam feker huyfman , met een korfvijgen > daer een

adder (gelijck fy beftelt hadde) in verborgen was . On-
dcrtufTchen liet fy fchriftelick verfoucken aen ^uguflus ,

ende vriendclick bidden, te moge by Anmius begraven

werden . Hy den briefop- gebroken, ende gelefen heb-

bende, verftontwelhaeftj watter omging. Was ten

cerften van fin, om daer felve na toe te gaen, daer na font

hy haeftelick yemant , om te vernemen , hoe het aldaer

ftont. Maer het was in een oogenblick methaerge-

daen geweeft; gelijck fy oock gevonden werde» leg-

gende in een gulden bedtftcde , cnde Koninglick op- ge-

fchickt:

Sy lagh daer als een bedt , haerUdm niet gebogen

,

Haer lippen niet verruekt , haer oogen onbewogen ;

Alleen haer rijcke kroon met diamant ge^iert

Die was , als fy vtrfchiet , een weynigh omgefwiert •

En t'wijl dat Iras pooght haer kroone wat te rethten %

Soo kpmen op de :{ael een deelgefwinde knechten

Door C^efar af-gefliert , diefien den handel aen ;

Maer *t ifier al bekaeyt , hetfpeeltjen isgedaen .

De nette Charmion , een van de k^^mer-maeghden.

Die bejl van overlangh de Koningin behaeghden ,

Dif
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Die lagh alm gefireckj , bevangen van de doot ,

En was met haergereyfl naer Charons[warttn boot .

Ew t'wijl dat ïrasfpretck} met Cafari af-gefanten ,

Enpgh noch bepoh hout ontrent de diamanten ,

Vernam mtn dat de maeght ter aerden neder viel ,

En liet oocl^op de :(ael em lichaemfonder \tel •

I^iaer hot dat defe twee s^ijn atn hatr dootgekomen

»

En heeftgeen levend' menfch tot heden oyt vernomen
;

Doeh hoi het wefen maghfy waren aen de vrouw

Verfegelt met dengeeft , en tot hetgrafgetrouw .

Cleopatrag^/zwt haer aen de doot tegeven ,

Die had aen Cafarfelfs een korten briefgefchreven ,

En haddaer by verfocht datfy met haren vriertt

Moeht vaneen eenigh grafte[amen :{ijngtdient

.

En eer bykans de Vorfl hatrfchrift had overlefen .

Soo kreegh hyflracx demm van dit eUendigh wefcn

Hy tradt dan naer het flot^enfagh hetfchou fpel aen ,

En heeft op ditgefieht haer bede toe geflaen .

Mallonia, eenRomeynfche Joffrouwj befchul-

dight zijnde voor den keyfer Tiberius ( (choon- foon , en-

de navolger van den gemelté Augupts) ontkenden alles

met groote ftantvaftigheyt.Ende als de Keyfer felve haer

niet ongequelt en liet , met te onder- vrageni ende of hec

haer niet leet en was : foo is fy uvt den Raet na huys ge-

gaen > ende heeft > den ruygen ftinckenden bock fijn on-

gcfchicktheyt verwijtende» haer felven door-ftekcn

.

C. Geminus van godloo(heyt begaen tegensden

felfden Tiberius, voor Recht ontboden zijnde, bracht fijn

teflament in den Raet , las het , ende toonde 1 dat hy den

Keyfer erfgenaem » benevens fijne kinderen y gemaeckc

hadde ; daer op van maffé blooheyt berifpt zijnde , ging

na huys j eer dat het vonnis geftreken werde > ende ver-

ftaende i dat den Richter was gekomen , om het felve te

uyten , quetfté fijn felven, ende de wonde aen den felven

V V j ver^
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vertooiiende > verfocht den Raet te w illen verwittigen

»

dathy ftorf , alseen man . Sijne huyfvrouw» Pvblia
P RIS CA, mede in Recht becrocken zijndcquam indea

Raet > ende doorftack haer felven voor den Richter mee

een poock > die fy heymeÜck mede gebracht hadde

.

Dus lange hebbé wy exempelen verhaelc van den ou-

den tijt : wy zullen nu onfe eeuwe wat «aen naerderen •

Als in het jaer 1 47 1 . de Veneiianen de ftadt ^Attalnn, in

het lantfchap van P4wpfc/7ye« belegerden , foo wafl'er een

Slavonifche vrouw (gelijck Sabellicus befchrijft 9.DW.3.)

die dc Chriftenen van de wal met toe-roupen , ende an-

ders i alle gunft toonde; waer over by haer volckge-

drevght zijnde, floot haren rock tuflTchen de beencn» en-

de fprang van't hooghfte van de veft» om alfoo fterven.

Nu zullen wy komen tot twee drouvige gefchiede-

nifien » even voor onfen tijde gevallen , in twee groote

Prin9eflren , die haer gekroont hooft met ongehoorde

klouckmoedigheyt hebben verloren

.

lan DuAUy , hertogh van Nortumbellam , na dat hy den

oem van dé jongen koning EdivarddeVL van Engelant»

EdtvardSeimerMenoe^h van 5ommtrfet. in* t}3cr 1 5 j i. had-

de op een fchavot doen van kant helpen, eii in fijn plaet-

fche gekoren was Opficnder van het rijck ; den Koning

hier door in fijn macht hebbende» ende alvermogende

wat hv begeerde > began , door hulpe van fijn vrienden >

fijn gemoet hooger te ftevgeren , ende by gelegentheyc

van fwackigheyt » ende fieckce des Konings , het ooge

ep de kroonc te werpen . Henrick^ Gray , marcgrave van

Donefier, die door Dudley was geworden» hertogh van

SuffoUk^y hadde bv F^anfoife Brdndon, dochter van Card

BrandonxttdQ Tutter vaniconing HenrickdenV

vanEngelandt (weduwe vzn Lodeirijck.deXil. koning

van Vrancrijck ) drie dochters,dewclcke alfl"er geé wet-

tiee kinderen van den geraelten koning timifk^a ware,

Dnd'
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D«^i/«)'VOor-gaf>cle rechte erfgename van'tRijcktc we-

fen. Derhalven dede hy de outfte, Janne Gray,
trouwen aen fijnen foon Gilford , ende als de koning Ed-

ward korts daer aen doodelick kranck werdci foobe-

weeghde hy den felven mee verfcheyde redenen foo ver-

rei dat de felve voor-by gaende beyde fijne fufters Maritt

ende Elifabct.zh onwcttige> de gemelte Urne erfgenaem

maeckte . Hier op Edivard overleden rijnde i foo werdc

l4«wekoninginne verklaert , al-hoe-wel fy felve , het zy

doorgewiffe haer befwaert vindende , het zy het grooc

gevaer vreefende , fulcx tegen- ftont . Werde even- wel

van Flora, het huvs van DudUvScven mijlé van de hooft-

ftadtj nz Londen ^tbïichz, daer in- komende» leverde

haer DudUy , de fleutels van de rtadt i panden van d'op-

perfte heerfchappye » ten overlhen van vier- ende- twin-

ligh Raetf-heeren» uyt welckc alleen dé Rijcks-raetbe-

flaet. Maeralsdegemelcc A^dfM, dochter van koning

Henrick^, haer felven voor haer vaders rechte eifgenaera

houdende, grooten aenhangkreegh, ende D«^//fy met

een leger daer na toe getrocken was : foo werde Maria ,

infijn'af-wefen, van de felfde Raetf-heeren, naden ne-

genden dagh, dat fy de prin^elfe lanneóc kroonc op-ge-

drongen hadden , koninginne verklaert. Denhertogh

van Suffolck^ier vader.als hy niet beter en mocht,quam

in de kamer van lanne , ende haer vermaent hebbende t

dat fy , het Koninglicke gewaet af-leggende, wederom

zoude keeren tot haren vorigen ttaet fv fonder cenige

5, ontltelteniffe te toonen,antwoorde : Vader, ick hoorc

„ defe tijdinge liever , als doen ghy mijn tegens danck

,

5, ende met dreygen tot defe hoogheyt betrocken hebt.

5, Om u , ende inYonderheyt mijn moeder , te gehoorfa-

5, men , hebbe ickfwaerlick geibndight , ende mijn fel-

ven gewelt aen- gedaen : nu zal ick van felfs mijnen fin

„doen, met de kroone af re leggen , ende een anders

V V 4 „fchuU
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5, fchult verbeteren , indien maer Too grooten misdagh
daer mede verbetert kan werden. Dit gefeyt hebben-

de» begaf fyhaer inde binne. kamer > meerder bekom-
inernifTe hebbende voor haer hooft, als dat fy de kroonc
daer van verloren hadde . Sy bleef ondertuflchen in den
Tour gevangen > toe dat de famen-rottinge van fT/Wp te-

t»ens de Koninginncj haer een eynde veroirfaecktenj en-

de daer op met haer man ter doot vcrwefen werde. Als
de Koninginne hier over feker Godts-gelecrde j met na-

me Fecnamy aen l4«wefont , om haer van Godcs-dienft te

doen veranderen,en aen te reggé,dat fy haer moft berey-

den , om binnen twee dagen te fterven , antwoorden fy

»

foo vele tijt niet te hebben, om de gefchillen der Rjligye

over en weder te fifcen , ende derhalven beter te wefen i

dat fy het overige beftede, om Godt te bidden. Hy
meenendejdat dePrin9efle fulcx feyde,om langer tijt van
leven te hebben i ging by de Koninginne , dewelcke »

u vt gelegentheyt van ftaet ( om geé gekroont hooft be-
ntfFcns haer te lijden) de wrecthevt toeftont; maer de
onnoofelheyt van de Pringefle felver wel wifte» haer

gaerne noch twee dagen uytftelgaf. Suicxby Fecnam

haer aengefeyt zijnde , ende vorders verfouckende , dac

haer geliefde hem te hooren» ende te komen in beter

^cvoelé vande i<e//gye.DePrin9e{re daer op halflacchen-

55 de , lek en hebbe , feyde fy , die woorden niet gefpro-

5, ken, om datfe de Koninginne zouden aen gebracht

5, werden. Want en denckt niet, dat ick eenige liift, ofte

5, verlangen hebbe,om langer te leven: ende dewijl ghy
5, van mijn gegaenzijt, en hebbe ick niet gedacht, als

5, om het eeuwigh leven, de tijdelicke doot gantfch ver-

5, achtende : die ick voorwaer, dewijl het de Koninginne

55 wel gevalt t vrywilligh ende gaerne zal aen-nemen

,

Oiidertuffchen hadde fy eenige redenen , nopende het

geloof, befchievcn eü uytgeleytby MtMyingdo Fiom,

in
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in fijn Icaliaens bouck over het leven , ende de doot van

defe Prin^elTe . Om haer vonnis te ontfangen , werden

fy met haer man» ende ecnige andere geleyt middédoor
deftadt» tuffchen vier- honden hellebaardiers» op de

felfde plaets daer alle fchelmen verwefen werden . Dan
noch den grooten toeloop van't volck» noch het glinftc-

ren van de wapenen , noch de doodelicke bijl » die , voW
gensde gewoonte van Engelandt» voor haer oogen ge-

dragé werde> noch het fier geficht van lbo veel onrecht-

vaerdige rechters , en hadden gantfch geenc kracht j om
haer te verfchricken, ofte in't minfte te doen veranderen

de fchoonc verwe van haer Koninglick wefen» ofte haer

tonge tegen te houden > om haer onfchult te doen, ende

vry uyt tefpreken» hoedatfv, fonder hare fchult > door

de tegenwoordige Rechters by-gebracht was > ende nu

geleyt werde > als een onnoofel fchaep ter flachte . Daer
op aengehoort hebbende het vonnis des doots,gewefcn

by de felfde Rechters , die haer foo onlangs te voren, re-

gen haren wil , tot koninginne verheven hadden; werde

wederom geleyt op de feïfde maniere na de gevangenis,

fiendc voor haer oogen het fcherp van de bijl,dat na haer

gewent was . De JoftVouwen , die in den To;<rby haer

waren» hier over gantfch ontftelt zijnde, ende grooten

5, rouw Rellende , ging fy felve vertrooftcn » O getrouw

»^ gefelfchap , feyde fy, van mijn drouvighongeluck»

5, waerom bekommert ghy my met u weenen i En zijn

5, wy niet allegader geboren om te fterven,ende alle ver-

5, driet onderworpen te wefen^ Js't niet foo in onfe » als

5, voorgaende tijden gebeurt, dat de onnoofele door ge-

as welt om-gekomen zijn< lek bidde u dax ghy mijn ver-

jjdrietniet en bcfwaert door u kermen: maer trooftu

3, met mijn daer mede» dat by my ( fprekende nac het

„fcherpfte vande werehlicke rechten) fulcken vonnis

5> niet verdient en is , Ende foo ick my al vergrepen

V V 5 j, raoch-
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3> mochte hebben in't aennemen des naems van Konin-

„ginne : daer in is mijne misflagh foo kleyn> dat de

5) Rechters felve>binnen in haer gewiflTcvan wreetheyt»

„cnde onrechtveerdigheyt ovcrtuyght zijn. Voor al

eer de uyre des doots quam i hadde Gilford verkregen >

dat hy noch eens met Q)n huyfvrouw zoude moge fpre-

ken i ende van haer fijn laetfte affcheyt nemen : dan fy en

wilde daer toe niet verftaen i ende dede hem biddeni dat

hy fulcx zoude laten varen , als meerder ftreckende om
de droufheyt te voeden,als tot vertroofting van de doot:

want haeft te zullen gefchiedeni dat fy roet bondiger

knoop verecnight zijnde » in beter plaetsi ende beter le-

ven malkander zoudeo fien . Op den morgen , als defe

onnoofcle Prin9efle zoude fterven in den Tour van Lon-

den I foo werden te voren haren man voor op de open-

bare plaetfch onthalft » ende foo in't hemde , gelijck hy

was > met het hooft , gantfch ongedeckt > geleyt op een

karre , ende gereden in den Tour , ora aldaer begraven te

werden. Defe quam evenftilte ftaen recht onder de

kamer » daer de Prifj^efTe in haer gebeden was, ende alle

oogenblick wachtende ora mede ter doot geleyt te wer-

den. Nu hoorende het gerammel van de wielen langs

de muyr, ende dat de kar onder haer venfter ftil hiel) fey-

de te willen fien > wat kar dat was . De Joffrou wen, die

by haer waren,rulcx wel wetende,baden haerernftelick,

dat te laten varen , maer fyen konden haer voornemen

niet veranderen. Derhalven komende aende venfter,

ende Gende het doode lichaem van haer man met het af-

geflagen hooft aen een kant: foo feyde fy, fonder eenigc

verfchricktheyt, als welwetende, dat even hetfelfde

3, haer terftont zoude gebeuren : O Gilford , Gilford , ick

5, en wil niet, ende al wilde ick al , foo en zoude ick niet

5, konnen ontkennen,dat den onbijt, die ghy aireede ge-

,> noten hebt, ende ick haeft prouven zal» niet foo bitter

5>en
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5>enis, dat hy mijn tenger vleyfch nieten zoude beroe-

jj'ren > ende bedrouven : maer het midd3ghmael,dat ick

3, met u zal houden in den hemel, is foo uytnemende>d3C

5> my 'c prouven van dele bitterhey't diiyfent jaer vallen

»

5, door verlangen om daer boven eeu wighiick te fmaken

5,defoetigheyt van'tander. Dit gefchicde den it. Fe-

bruar. 1554. Als fy felve korts daer aen gehaelt werde ;

by den Hopman van den Tour gebeden zijnde , om hem
eenige gedachteniffe van haer nae te laten i foo eyfchten

fy een taeflfel-boucxken > ende fchreef daer in de reden

van haer doot, ende onnoofelheyt» in Criecx» Latijn»

en Engels > waer van de fin hier voor in't tweede bouck

veihaelt is . Daer na > gaendc na de gerecht- plaetfche »

als fy al 't volck , dat onder-wege ftont y met een vricn-

delick gelicht > ende fonder eenige ontÖeltenilTe in haer

wefen te toonen , gegroet hadde , foo irarfe op het fcha-

vot j door den gemclten Fecnam geley t zijnde» die fy be-

5,leefdelick bedanckende » Godcwil u loonen 1 feyde

5,fy> voor uwe goetwilligheyt aen my bewefen» hoe-

5, wel fulcx my meerder moeyelickheyt»als de aenftaen-

5, de doot vreefe veroirfaeckt heeft. Doen haer keereo-

de tot de omftaenders , nae datfe met een beleeft verhael

5, haer fake voor-gcftelt hadde , Ick ben verwefcn , fey-

5, de fy,niec om dat ick na de Kroon gefiaen hebbcmaer

3, om dat ick den felven , my op-gedrongen zijnde» niet

•j, en hebbe verworpen \ een merckelick exempel voor

55 de nakomelingen» dat de onnoofelheyt infwarcdin-

5, gen , die na het algemeene verderf hellen > niet en on-

5> ïchuldight ; dewijl men rekent , dat genoegh mifdacn

jjis by de gencdie een anders eergieiigheyt, ende ftaet-

5,fuchtoocktegens danck involght. Dit gefeyt heb-

bende, liet fv met hulp van dc Kamenieren haer ondoen,

ende het hair over haer oogë treckende,levde fy 't hoofc

op den block)niec fonder tranen van de omftanders,felve

oock
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104 WTNEMENTHEYT
oockdergener, die het van beginne aen met het rechc

van Maria gehouden hadden, Defe uytkomfte heeft ge-

hadt de Prin9efle l4M«e doorluchiigh van af-komite:

maer , gelijck de prtCident de Thou wel te recht fchrijft>

dooredelheyt vandeught ende geeft noch doorluchti-

ger 9 dewelcke , de eergierigheyt van haer fchoonvader»

ende haer heerfchende moeder involgende >dentioode-

licken naem van Koninginne aennam > ende van het Ko-

ningrijckterftonttothetfchavot geruckt zijnde i moft

de fchult van een ander roet de doet bekoopeni foo veel

fteken van de ongeluckige Fortune met een fonderhnge

ftantvaftighcyt uytftaende

.

De nichte van die ongeluckige Prin9eflre i Maria,
koninginne van Schotlant , en was niet geluckiger : en-

de noch meerder recht hebbende op de kroone van En-

gelant dan de hoogh-gedachte lanm ( als gekomen zijn-

de van de outfte (ufter van Henrick,den VUL ) het welck

mede den oorfpronck van haer dootgewceft is. Want

als na het overlijden van de koninginne Maria van Enge-

lant (onder welckers regering wy nu verhaelt hebben dat

de ?nn^e([é lanne onthalft is) haer fufter Elifabetin haer

plaetfe gekomen was, ende met groot ontfagh regeer-

de : foo heefc even-wel Maria , koninginne van Schot-

lant ( daer wy nu van zullen fpreken) niet nagelaten i ge-

lijck ofte Elifdet onwettigh was , den naem van Konin-

ginne van Engelant regebruycken, ende de wapens in

de tapijten , ende elders i met die van Schotlant te voe-

ren . Het welck fonder twijfFel in 't herte van Elifabtt al

diep gedruckt heeft. Hier na onftont in Schotlant groo-

te oneenigheyt uyt fake van Religye, ende Regeringe

:

Soo dat de koninginne Maria genoorfaeckt was in En-

gelant te vluchten ; alwaer fy na achthien jaren gevange-

nisjvanverfcheydenfanien-rottingenbefchuldight zijn-

de, ten laeiften ter doot verwcfen is. Als haer de tijdin-
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ge van die drouvigh vonnis aengefeyt werde i fooenis
fy niet alleen niet verbaeft geweeft , maer het ev gen we-
fen houdende > floegh haer oogen i ende handen op nac
den hemel, Godt daer over bedanckende. Ende al was't,
dat fydaer over door den bewaerder, van alleweerdig-
heyt ontbloot > cnde > niet anders als een van de ge-
ringfte gerekentwerde, foo heeft fy alles met een even
gemoet geduldelick verdragen. Daer op is 5e4/y , die
defe Koninginnci alle tijdt grooten haet toegedragen
hadde, vertrocken met twee beulen, ende brieven> waer
by de Graven van Shrop, Kjm, Derby , Kumbtrland , ende
andere laft gegeven werde > om het vonnis te doen vol-
trecken. De Graven te Fothmga gekomen zijnde >

al waer de Koninginne was > toonden haer het fchrifte-

lick bevel » het felve haer voor-lefende > ende kortelick
vermanende > haer te bereydeni om 's anderendaeghs te

fterven, Sy onverfchrickt,antwoorde met een facht ge-
9iVaocti lek en hadde niet gedacht! dat de Koninginne
» mijne fufter i in mijn doot > die onder u recht niet en
>> ftae , zoude bewillight hebben . Maer dewijl het foo

3> befloten is,foo zal my de doot feer aengenaem wefen

:

?><iie Ziel is de eeuwige vreught onwaerdigh » welc-
3,kerslichaem niet eenen flagh van debeulzoude kon-
3> nen verdragen. Daerna badtfe>om met haren Biecht-
vader, cnde Hoof-meefter Mé/w» te mogen fpreken.
Van den Biecht-vader werde plat afgeflagen , endede
Graven boden haer aen, om te vertrooften,dé Biffchopt
ofte Deken van Peterburgh » die fy vervrorp . Als de
Graven vertrocken waré, geboodt fy metten eerften hec
avontmael te bereyden» om te beter haer dingen te kon-
ncn verrichten . Sy aet, volgens haer gewoonte, wey-
nigh, ende fober. Siende over tafel haer voick fchreyen,
ende kermen, trooften de felvige meteen onverbrcke-
licke groot-naoedigheycj geboodt haer de tranen af te

ve-
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vegen, cnde liever vrolick te zijn , om dat fy nu van foo

veel verdriet zoude ontflagen werden . Op 't evnde van

demaeltijt,brachtfy*tal haerdienaers:dieop liaer knyen

na malkanderen befchevt deden,de rranen onder de wijn

mengende , en vergiffenis biddende indien fy ergens in 9

haren dienft niet w el mochten waer- genomen hebben

,

gelijck fv oock van haer Gjde verfochre . Nae den eten

ovcrfagh fv haer tej\amem,z\s oock dé ftaet van haer goet,

cnde juweelen, ende fchreef daer by de name der gener,

diefede felfde wilde gegeven hebben , fommige deelde

fv daer felve tegenwoordigh haer geit. Aen den Biecht-

vader fchreef fy,dar hy Godt voor haer wilde bidden: als

mede brievé aen dé Koning van Vrancrijck» wiens broe-

der fy gehadc hadde, ende dé hertogh van Guife, om haer

dienaers gunttigh te willen wefen. Op de gewoonlickc

tiit,fliepfe eenige uvren : wackcr gewordé zijnde.bracht

fv voort de nacht over met bidden. Als den doodelicken

dachfdiewasden 8. mede inde maentvanFebruarius)

belan te fchijncn,foö liet fy haer opfchicken en kleeden,

celiickfe plagh op feeft-dagcn ; ende de dienaers by een

doen roupende, dcde fy haer tepammt lefen,verfoucken-

de, dat fy wilden die Ugattn ten beften ncmen> dewijl het

in hare macht niet was , meerder te doen . Daer na haer

cantfch tot Godt believende , badt met fuchten ,
ende

Tranen om fijn Goddêlicke genade , tot dattcr aengefeyt

werdeom te komen. Sy treedt daer op uvt, van per-

foon, fchoonhevt, ende wefen de Koninglicke waerdig-

hevt uytbelende , met een blv gelaet , fedigh in kleede-

ren, meteen witten fluver over haer hooft; een pater^

nofter aen haer zijde, ende een ^woitc crucifix in haer

. handt hebbende. Aldus quam fy , de Edelen voor

haer gaende, op het fchavot , het welck boven in t

hof op. gerecht was, ende daer op een ftoel , kuilen

,

cnde den block, alle met fwart laken bekleedt. Als

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

30G28



D E R V R O U W E N. 107

fy nedergefetcn was,foo las Btaly den laft;die fy foo aen-

hoorde , al ofhy haer niet aengegacn en hadde . Maer
hy ophoudendejdedefv foo dettigh gerpreck»(berchrc-

ven by Eft. Pafquier 5^. des Rechtrehts de la Franse 1 7. ) als

een vrve Koninginne , dat fe fcheen de Rechters felve te

verwijfen . Daer nae als den Deken geboden wcrde te

bidden , fy vallende op haer knycis badt mer haer voick
byfonder, ende ovei luyt in Latijn, fcnde terttont beval-

fe in Engels aen Godt de kercke » haren foon i ende de
koninginne Elifabet, biddende 1 dat hv fijnen toren van
dat eylant w ildc wende , ende het felfde onder een hooft

( gelijck dasr na in haren foon gefchiet is
)
vereenigen t

bekennende, dat fy de hope van haer faligheyt in Chrifti

bloet ftelde>verfochtde Heyligen, om vï»or haer te bid-

den, vergafal haer vyanden, ende den Cr«c//?A: kulfende,

3, ende haer kruy (Tende, feyde, Gelijck u arme, ChrifliH,

5,aen*t kruys uytgeftreckt waren , foo ontfangt my mee
55 de uyrgeftreckre armé van uwe bermhei tigheyt, ende
55 vergeeft my mijne fonden . Hier op de fcherp- rech-
ters haer verlofbiddende , gaf het . Eude als de Game-
nieren , die haeropper-klecderen uvt-trocken , fchenen
van tranen wech te vloeyen, de felve kuifende, ende
kruy (fende » geboodt haer , met een vrolick wefen , van
vrouwelick fchreyen op le houdêidewijl de ruft van alle

hare fwarigheyt nu voor handen was . Hven-eens haer
keerende tot haer by-ftaende dienaers , ende de felvige

met een kruys regenendè,nam van haer met eé lacchen-
de mont affcheyt . Hier op , de oogen met een douck
bedcckt zijnde, voor den block knielende, cndedick-

^ I
wils feggende uyt den Pfalm , 0/> « , Heere > vertroutvick^»

om Inder eeuwigheyt niet btfcbaemt te werden , w erde haer hec
HjA hooft met twee Hagen 3fgehouden,den Deken roupen-

de,AlfoQ moeten vergaeii de vyanden van de koningin-
ne Elifabet , niet fonder fuchten van vele omitanders. Dit

!
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108 WTNEM. DER VROUWEN,
cllendigheynde heeft I metfoo grootenklouckhertig*

heyt ,
uytgeflaen Maria , dochter van lacob den V. ko-

ning van Sichotlant 9 ende wriens over-grootcvader was

gewceft Henrick_ dm VII. (grootevader van de konia-

ginne Elifaket) op het fes-eode-veertighfte jaer van ha-

ren ouderdom . Een Prin^elTe (fchrijft den Engelfchen

hiftory-fchrijver Cambdenm) feer ftantvaftigh in hacr ge-

loof, uyrmuytende ia godtfaligheyt, klouckherrigheytt

wijlheyt 1 ende fchoonheyt ; te rekenen onder de groe-

ten , weickers geluck in ongeluck verandert is . Noch
een kint zijnde , werde van Henmk^ dm VUL koning

van Engefant 9 voor fijnen eenigen foon Edward, (daer

nae den V I. Koning van die naem ) als oock van Henrick,

dm II. koning van Vrancrijck> voor den Dolphijn

(daer me Fran^ois dm II.) feer ernftelick regens mal-

kanderen , ten houwelick verfocht ; op haer vijfjaren in

Vrancrijck gevoert > op haer vijfthiende met den Dol-

phijn getrout,fefthien maenden koninginne van Vranc-

rijck ge weeft, Nae de doot van haren man,ende weder

gekeert zijnde in Schotlandt , hertrouden fy met haren

neve HmrickStuaru by den welckc fy kreegh Jacob den I.

koning van groot Bretagne , Van haer baftaert broeder 9

ende andere ondanckbare , ende eergierige onderdanen

gequelt , ende ten laetften afgefet zijnde , vluchten fy in

Engelant. Van fommige Engelfche , (nae goede eer-

lickeluyden oirdeeldcn) bekommert zijnde voor den

aengenomen Godtf-dienft»ende den welftant van de ko-

ninginne Elifdety in't net getrocken , door andere » die

verlangde om het Roomfche catholijck geloof herftelc

te fien > tot gevaerlicken raet gedreven » ende door ge-

tuygeniiTevanafwefendegehevm-fchrijversjdieomge*

kott fchenen tc wefen , overvallen

.

E y N D E.
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